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Kanizsa

A Fidesznek a 2010-es kor-
mányváltás után indított akció-
terve és az új állások létrehozá-
sát szolgáló támogatások mellett
a helyi önkormányzatok érdeme
is, hogy mostanra egy számjegyû
lett a munkanélküliség – mondta
a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium parlamenti állam-
titkára nagykanizsai látogatá-
sán.

Rétvári Bence a szocialista kor-
mányzás egyik bûneként említette,
hogy „a munkanélküliséget majd-
nem megduplázták”, 250 ezerrel
több állástalan volt annak végén,
mint elõtte. A Fidesz programjainak
jóvoltából ugyanakkor mostanra
egy számjegyûre csökkent a mun-
kanélküliség és negyedmillióval
több munkavállaló van, mint a kor-
mányváltás idején volt – tette hozzá.

Az államtitkár Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP) polgármesterrel,

országgyûlési képviselõvel tartott
találkozóját követõ sajtótájékozta-
tón beszélt arról is, hogy a kor-
mányváltásig a helyi önkormány-
zatok feladatai egyre csak bõvül-
tek, miközben a számukra biztosí-
tott források csökkentek. Nagyka-
nizsán az elmúlt három évben a
városvezetés láthatóan „sebesség-
be kapcsolt”, nemcsak a fõtér és
környéke szépült meg, de stabili-
zálták az önkormányzat gazdálko-
dását, amit segített, hogy a köz-
ponti kormányzat átvállalta a vá-
ros 6,9 milliárd forintos adóssá-
gát.

Jól sikerült az együttmûködés a
várossal a járási hivatalok nagyon
sok adminisztrációt igénylõ kiala-
kítását illetõen – fogalmazott Rét-
vári Bence. Hozzátette: egy évben
16 millió bírósági és közigazgatási
ügy indul Magyarországon, ezek
közül 5 milliót vettek át az önkor-
mányzatoktól a járási hivatalok.

Az államtitkár kitért arra is,
hogy éppen egy olasz befektetõ-
tõl vette át a kilincset, amikor
meglátogatta a város polgármes-
terét. Cseresnyés Péter ennek
kapcsán arról számolt be, hogy
egy egyelõre meg nem nevezett
olasz cég jelentette be fejlesztési
szándékát, s pár hónap múlva le-
het beszámolni arról, hogy mikor
indulhat az új nagykanizsai beru-
házás. 

Ez néhány tucat új munkahelyet
eredményez az autóipar és víz-
technológiák számára mûanyag al-
katrészeket gyártó vállalkozásnál.
Ezzel párhuzamosan március ele-
jére egy olasz befektetõknek szánt
konferenciát is terveznek Nagyka-
nizsán, hogy a térségbeli befekte-
tési lehetõségeket bemutathassák
az érdekeltek – jelezte a polgár-
mester.

MTI - Kanizsa
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Tartalmas programja volt a
városunkba érkezett államtit-
kárnak. Dr. Rétvári Bence a
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumból beszámolót
hallgatott meg képviselõtársá-
tól, Cseresnyés Pétertõl a vá-
rosházán az elmúlt három év
eredményeirõl. Közösen tájé-
koztatták a sajtót. Megnyitot-
ta a „Közösségek célkereszt-
ben” címet viselõ kiállítást és
feltöltötte a Nagykanizsai Pol-
gári Egyesület facebook olda-
lára a középiskolás verseny
feladatlapját. Befejezésül fó-
rumot is tartott az érdeklõ-
dõknek. 

A városi könyvtár kávézójában
már hetedik alkalommal rendez A
Kommunizmus Áldozatainak Em-
léknapja elõtt tárlatot az NPE. A
témát idén az elmúlt száz év azon
törekvései nyújtották, mely a nem-
zeti közösség rombolását célozták.
Dr. Rétvári Bence államtitkár töb-
bek között elmondta:

– Nem mindegy, hogy a 25 év-
vel ezelõtt lezárult kommunista
korszakhoz milyen kötõdésünk
van, vagy milyen emlékeket õr-
zünk azzal kapcsolatban.
Amennyiben megnézzük a két
politikai oldalt, amely minisz-
terelnököt adott Magyarorszá-
gon, azt mondhatjuk, hogy a
baloldal miniszterelnökeihez,
ahhoz, hogy õk miniszterelnö-
kök lehettek, nem nagyon kellett
a rendszerváltás. Horn Gyula le-
hetett volna úgy is miniszterel-
nök, hogy nincs rendszerváltás,
hisz már korábban is külügymi-
niszter volt. Medgyessy Péter
szintén volt már miniszterhe-
lyettes. Gyurcsány Ferenc ott

volt a KISZ vezetõségében és
rögtön az õ nyomában loholt
Bajnai Gordon is. Tehát a balol-
dalnak minden miniszterelnöke
a rendszerváltás nélkül is lehe-

tett volna miniszterelnök Ma-
gyarországon. Ezzel szemben a
jobboldal vezetõ politikusai va-
lóban a rendszerváltás gyerme-
kei, hisz õk semmiképpen sem

lehettek volna állami vezetõk,
ha nincs a rendszerváltás. Ez
igaz Antall Józsefre és Orbán
Viktorra is, hisz õk, a nézeteik
miatt, semmiképp se kaphattak
volna lehetõséget a rendszervál-
tás nélkül. Vannak olyanok, akik
megélni akarták a rendszervál-
tást (hogy végre legyen), és van-
nak olyanok, akik meg túlélni,
hogy utána is hatalmon maradja-
nak. Õk azok, akik még ma is
igyekeznek fenntartani azt a ha-
talmat, amit igazából még 1990
elõtt szereztek. A Nemzeti Em-
lékezet Bizottságának tagjairól
hamarosan szavazunk a Parla-
mentben, és az õ feladatuk lesz
feltárni tudományos alaposság-
gal, hogy a rendszerváltás elõtt
kik gyakorolták a valódi hatal-
mat, kik szereztek erkölcstelen

és törvénytelen módon elõnyt,
illetve milyen viszonyok között
intézték az akkori ügyeket –
majd idézte az azt kifejezõ talá-
ló kifejezést – telefonjog – kik

voltak, akiknek elég volt csak
egy telefont fölemelni.

– A rendszerváltás elõtti korsza-
kot tehát a fiatalokkal is meg kell
értetnünk és ebben nyújt segítséget
ez a kiállítás, illetve a kapcsolódó
középiskolás verseny is, amelyet
Cseresnyés Péter képviselõtársam
azért támogat, mert a lelki megúju-
lást ezen a téren is fontosnak tartja
– zárta gondolatait Rétvári Bence.

„Ahol a hatalomnak a közösség
veszélyforrás, ott meginognak a
családok, elerõtlenednek a vallási
közösségek, és recsegnek-ropog-
nak a legnagyobb szerves cso-
port, a nemzeti közösség kötelé-
kei. Ez történt Magyarországon
1918–19-ben, amikor a XX. szá-
zadban elsõ alkalommal gyako-
rolhatott hatalmat a balliberális
erõközpont, majd 1947 után
negyven évig, amikor ugyanezen
erõ másik alakzatban uralta az or-
szágot…” – olvashatjuk a kiállí-
táson, ahol arról is megbizonyo-
sodhat a látogató, 2004. decem-
ber 5-nek megvoltak az elõzmé-
nyei. 

Ám az a három erdélyi népdal
(a Menaságra repülõ madárról, a
Kolozsváron katonáskodó szere-
tõrõl és a körösfõi kertek alatt
arató kislányokról), amelyet a ki-
állítás megnyitó szépszámú kö-
zönsége az államtitkár úr szavai
elõtt egy piarista diáklánytól hall-
gatott, azt is kifejezte, erõsebb a
nemzeti összetartozás. A „Közös-
ségek célkeresztben” február 25-
ig látogatható a könyvtár nyitva-
tartási idejében. 

Kanizsa
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Február 8-án, szombaton 17
órakor a Halis könyvtár III. eme-
letén „Mert nem ijeszt, mi csak
ijeszthet, / nem ölhet, mi csak öl-
ne minket” címmel író-olvasó ta-
lálkozóra várja az érdeklõdõket a
Nagykanizsai Polgári Egyesület
(NPE). A vendég Bayer Zsolt köz-
író, akinek Magyarok karácsonya

címû magyarhírlapos írásából idé-
zünk: „Egyszer végre, csak egy-
szer vallanánk már be végre ön-
magunknak, hogy mi nem halálra
vagyunk szánva! … nézzünk
szembe azzal a ténnyel, hogy a mi
ezeregyszáz éves históriánk igenis
sikertörténet! Hiszen ezeregyszáz
éve hatalmas erõk szövetkeznek

mindig arra, hogy mi ne legyünk.
De megtépázva, összetörve, meg-
csonkítva, meggyalázva, megta-
posva is – élünk. … Ezeregyszáz
éve nem tudnak bennünket elpusz-
títani. Holott nem sajnáltak semmi
fáradságot ezért. Akkor ne tegyük
meg azt a szívességet, hogy belül-
rõl elpusztítjuk önmagunkat.”

ÍÍrróó-oollvvaassóó ttaalláállkkoozzóórraa iinnvviittááll aazz NNPPEE
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– Három év telt el polgármester-
ré választása óta. Hogyan látja a
választási kampányban tett ígére-
tek megvalósítását?

–  Bátran mondhatom, minden
vállalásunkat teljesíteni tudtuk. A
választási kampányban elsõsorban
nyugodt munkát ígértem a város-
nak, amit sikerült is megvalósítani.
Az elmúlt három évben mindenféle
politikai villongás nélkül hajtottuk
végre a város érdekében történõ fej-
lesztéseket, amelyekre szintén ígé-
retet tettem. Elkészültünk a csator-
naberuházással, ami egy tizenkét-
milliárd forintos fejlesztés volt. Ezt
Nagykanizsa, mint térségi központ
tizenkét másik településsel együtt
valósította meg. A belvárosi re-
konstrukció a város fejlõdésének
szimbólumává vált, igazi turista-
vonzó látványosság lett. Két jelen-
tõs díjat is kapott, amire nagyon
büszkék vagyunk. 2010-ben az ak-
kor még megvalósulás elõtt álló terv
az Európai Település- és Területi
Tervezési díj pályázaton Brüsszel-
ben nyert különdíjat, tavaly pedig a
Nemzetközi Ingatlan Szövetség
(FIABCI) Magyar Tagozata és a
Magyar Ingatlan Szövetség közös
pályázatán nyert.

– Hogyan fog folytatódni a bel-
város rekonstrukciója?

– A Fõ utca teljes egészében
megújul. A rendezvény tér, amely
az Erzsébet térrel együtt jött létre,
ki fog bõvülni. A Fõ utca százöt-
ven méterrel meghosszabbodik, az
ott lévõ vendéglátó-ipari egységek
teraszokat létesíthetnek, szélesebb

lesz a járda is. Épül ott egy új ját-
szótér is. Jelentõs közmûfejlesz-
tést fogunk végrehajtani, ugyanis
a majd százéves csatorna- és víz-
vezetékrendszer bármelyik pilla-
natban jelentõs károkat okozhat.
Ligetvárosban, ami egy méltatla-
nul elhanyagolt városrész, szociá-
lis rehabilitációt hajtunk végre,
közel félmilliárd forintból. A váro-
si ravatalozó felújítását idén befe-
jezzük.

– A munkahelyteremtés is fontos
választási ígérete volt. Sikerült?

– Több száz munkahely jött létre,
és várhatóan lesz még folytatás. A
General Electric Kanizsára, mint stra-
tégiai partnerre tekint, ebben az ön-
kormányzatnak is óriási szerepe volt.
A GE öt-hatszáz új munkahelyet ho-
zott létre, tartott meg. A Sauberma-
cher-Pannonia megvásárlásával az
ottani munkahelyek megtartását is
biztosítani tudtuk, ami a tulajdonszer-
zés nélkül bizonytalan lett volna. Az
osztrák hulladékgyûjtõ céggel több,
mint száz embert foglalkoztató vállal-
kozás került a tulajdonukba. A mun-
kahelyteremtés kapcsán a kanizsai
vállalkozókra is számítunk, akik je-
lentõs számban bõvítették a munka-
helyeket. Ez köszönhetõ annak is,
hogy a város a munkahelyteremtõ tá-
mogatásokat a felmerült igényekhez
igazítja. Van egy saját programunk,
amely a mikro, kis- és közepes vállal-
kozásoknak szól. Évi több tízmillió
forintot fordítunk a munkahelyek te-
remtésének elõsegítésére. Elmond-
hatjuk, hogy a foglalkoztatási muta-
tókban nagy változás nem követke-

zett be, és ez ebben a válságos hely-
zetben óriási eredmény. A város ko-
moly fejlõdési lehetõségek elõtt áll.

– Melyek voltak még a legfonto-
sabb beruházások?

– A két fõ beruházásunkon kívül –
a belvárosi rekonstrukció és a
szennyvízcsatorna – folyamatosan
nyertünk a kisebb volumenû pályá-
zatokon is. Ezek közül kiemelkedik
a közösségi közlekedés fejlesztésre
elnyert kétszázmillió forint, vala-
mint egy hatszázmillió forint össze-
gû pályázat, amelynek keretében a
Csónakázó-tó mellett egy kerékpá-
ros központot egy mountain-bike
pályát tudunk építeni. A kerékpáros-
barát szemléletet beépítettük a vá-
rostervezésbe, szeretnénk Kanizsá-
ból kerékpáros központot létesíteni.

– Ez mit jelent?
– Négy várost, Csáktornyát,

Kaproncát, Zalakarost és Nagykani-
zsát összekötõ kerékpárút-hálózatot
kívánunk kijelölni, amelynek segítsé-
gével az országos kerékpárút-hálózat
vérkeringésébe tudjuk integrálni a
térséget.  A kerékpárturizmus fejlesz-
tésekor nemcsak Kanizsában gondol-
kodunk, hanem az egész térségben: a
Mura menti vagy a Murától egy kicsit
északabbra levõ területeket is be kell
vonni. Itt jelentõs mezõgazdasági,
kertészeti kultúra létezik, és kezd ki-
alakulni a falusi turizmus is. Az eb-
ben rejlõ lehetõségeket szeretnénk ki-
aknázni. Aturizmus a gazdaság egyik
jelentõs ágazata, ennek jegyében a fa-
lusi szálláshelyek számát növelni
kell. Akik csendes környezetben
akarnak pihenni, itt megtehessék. A
közeljövõben gyógyászati vagy rek-
reációs szolgáltatásokat is tervezünk
ezekbe a falvakba. 

– Milyen stratégia mentén fejlõ-
dik Kanizsa?

– Az elmúlt másfél-két évben na-
gyon komoly tervezési folyamatot in-
dítottunk el, integrált területi beruhá-
zási stratégiákat készítettünk. A Vá-
rosfejlesztési Stratégiánkat folyama-
tosan fejlesztjük, szem elõtt tartva,
hogy Nagykanizsa térségi központ,
és a fejlõdést mindenképpen térség-
ben gondolkozva képzeljük el. Ezt
minden pályázatnál, minden koncep-
ciókészítésnél figyelembe vesszük és
a tervezéseknél is hangsúlyozottan
képviseljük. Ipari parkunk fejleszté-
sére, bõvítésére nagy hangsúlyt fekte-
tünk. Az olasz befektetõk folyamato-
san érdeklõdnek Nagykanizsa iránt.
Októberben adták át annak az ipari
létesítménynek az elsõ csarnokát,
amely százötven-százhatvan ember-
nek biztosít új munkahelyet. Háztar-
tási szivattyúk gyártását kezdik el,
ami jelentõs gazdasági fejlõdést hoz
Kanizsának. Olasz cégek több mint
ezer embernek adnak munkát. Az
olasz nagykövet asszony támogatásá-
val hamarosan egy olyan gazdasági
konferenciát szervezünk, amelyik be-
mutatja a térséget a potenciális olasz
befektetõknek és beruházóknak.

– Hogyan alakult a város adós-
ságkonszolidációja?

– Több lépcsõben történt. Tavaly a
kormány adósságunk hatvan százalé-
kát, körülbelül négymilliárd forintot
átvállalt. A múlt héten Dr. Bitay Már-
ton Örssel, a Vidékfejlesztési Minisz-
térium államtitkárával együtt jelentet-
tük be, hogy a maradék adósságunkat
is teljes egészében átvállalja a kor-
mány, ami 2,2 milliárd forint. Az el-
múlt évek során sikerült a város részé-
re 2,8 milliárd forintot hozni plusz tá-
mogatásként, amit mûködésre, beru-
házásokra, fejlesztésekre fordítottunk.
Ezt az összeget a kötelezõen folyósí-
tott normatívákon felül szereztük.

– Novemberben hagyományte-
remtõ céllal megszervezték az elsõ
termelõi vásárt. Lesz folytatása?

– A vásár olyan sikeres volt, hogy
ezután havonta tartjuk meg. Piacot
kínálunk a termelõknek, akik a kör-
nyezõ falvakban igyekeznek mezõ-
gazdasági termelésbõl, vagy mezõ-
gazdasági késztermékek elõállításá-
ból megélni. Hála Istennek, sokan
vannak. A vásárokon ízes tejtermé-
kek, méz, lekvárok, befõttek és kü-
lönbözõ gyümölcsszörpök gazdag
kínálatával várjuk a vásárlókat. Ka-
nizsa környékén több hektáron ter-
melnek, telepítettek fügét, kivit, ami
olyan kuriózum, hogy akár be is le-
hetne mutatni a turistáknak.

Lass Gábor / Demokrata

KKaanniizzssaa –– HHáárroomm éévv mméérrlleeggee 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2014. február 6.

TTéérrssééggbbeenn ggoonnddoollkkoodduunnkk

4.qxd  2014.02.05.  12:28  Page 3



KKaanniizzssaa –– KKöözzggyyûûllééssii ssoorrookk 2014. február 6.4

A közgyûlés döntése alapján
módosítják a hulladékgazdálko-
dásról szóló önkormányzati ren-
deletet. 

Az önkormányzat és a Futurus –
Pannonia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 10
év határozott idõre szerzõdést kö-
tött. A közszolgáltatási szerzõdés
keretében a közszolgáltató ellátja
városunk közigazgatási területén
az ingatlanhasználóknál rendsze-
resen keletkezõ hulladék begyûjté-
sével, szállításával, elhelyezésével
és ártalmatlanításával, egyes ösz-
szetevõk elkülönített gyûjtésével,
hasznosításával vagy ártalmatlaní-
tásával kapcsolatos feladatokat. Az
új közszolgálati szerzõdéssel mó-
dosult az önkormányzati rendelet-
ben a közszolgáltató megnevezése
és a közszolgáltatás ellátásának
idõtartama. 

A közgyûlés döntése értelmé-
ben benyújtják a 2013. évi hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatás
biztosítása elnevezésû pályáza-
tot, melyet a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium írt ki, hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás fej-
lesztése, a feladatok ellátásának
kompenzációja, valamint ipar-
fejlesztési célok támogatására. 

Városunk a hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatási díj kompen-
zációjára pályázik a Futurus-Pan-
nonia Közszolgáltató Nonprofit
Kft. vonatkozásában. Nyertes
program esetén a támogatás inten-
zitása száz százalékos. A rendelke-
zésre álló forrás célterületek kö-
zötti felosztását a beérkezõ pályá-
zati igények bírálatát követõen ha-
tározzák meg. 

Bõvült, és több esetben meg is
változott a városunkban lévõ,
épített környezeti értékek (hely-
rajzi)száma. Ezért kellett módo-
sítani ezen értékek helyi védel-

mérõl szóló önkormányzati ren-
deletet. 

A jogszabályok értelmében a he-
lyi védettség tényét az érintett ob-
jektumok vonatkozásában egy-
részt be kell jegyeztetni az ingat-
lan-nyilvántartásba, másrészt
mindezt fel is kell tüntetni a hatá-
lyos szabályozási terven is. Ez az
eljárás egyébként 2013-ban el is
indult, ám mindeközben a szabá-
lyozási terv készítõje arra hívta fel
az önkormányzat figyelmét, hogy
a védett értékek körét tartalmazó
lista pontatlan, hibás címeket vagy
helyrajzi számokat tartalmaz. Eze-
ket a hibákat pedig korrigálni kell,
mivel különben nem lehet a már
említett értékeket az ingatlan-nyil-
vántartásba bejegyeztetni. 

Helyi védelem alatt pedig több
terület – lakótelep, épület(rész), ut-
cakép, falikép, dombormû, ke-
reszt, szobor, tábla, emlékmû – és
növényzet áll. Továbbá a Járási Hi-
vatal Eötvös téri épületének föld-
szintjén lévõ intarzia helye is mó-
dosult, ugyanis a hivatalt a közel-
jövõben átalakítják, így a szintén
helyi védelem alatt álló alkotás át-
került a HSMK-ba. 

A változások miatt szükséges
rendeletmódosítást a közgyûlés tá-
mogatta. 

A közgyûlésen elfogadták a
2014/15-ös nevelési év tervezésé-
re, az óvodai jelentkezések idõ-
pontjának meghatározására és a
körzethatárok kialakítására vo-
natkozó javaslatot.

A tavaly októberi statisztikai
adatok alapján a Nagykanizsai
Központi Rózsa Óvoda 12 tagóvo-
dájában 1414 óvodás korú gyer-
mek nevelésérõl gondoskodnak.
Az adatszolgáltatások alapján 371
gyermek tölti be 2014-ben 3. élet-
évét, és léphet be az óvodai rend-
szerbe. Az óvodákból 461 gyer-
mek léphet ki, és kezdheti meg az
általános iskolát. 

Az önkormányzati fenntartású
Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvodában a 2014. évben jelentke-
zõ gyermekek létszámának a ter-
vezését nehezíti az a tény, hogy a
Szent Donáti Cecília Óvoda tagin-
tézmény 2 csoportja csökkenti az
önkormányzati óvodákba kerülõ
gyermekek számát, ugyanakkor a

vidéki óvodás korú gyermekek
megjelenése is várható az eddigi
tapasztalatok alapján. A pontos lét-
számot májusban, a beíratásokat
követõen lehet pontosan meghatá-
rozni.

A nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény értelmében az önkor-
mányzat közzéteszi azt a mûködé-
si körzetet, ahol az ott élõ gyerme-
kek felvételét, átvételét az óvoda
nem tagadhatja meg. Arról is ren-
delkeznek, hogy a gyermeket elsõ-
sorban abba az óvodába kell fel-
venni, amelynek körzetében lakik,
vagy szülõje dolgozik. A Vackor
Tagóvoda körzetének módosítása
vált szükségessé, annak érdeké-
ben, hogy a várható csoportlét-
szám ne haladja meg a törvényben
elõírt maximumot. A Vackor óvo-
da kötelezõ felvevõ körzete: Bago-
lai sor, Eötvös tér, Katona József
u., Teleki u., Thúry György u., Pla-
tán sor, Semmelweis Ignác u.

Az óvodai jelentkezés idõpontja
április 23-án és 24-én lesz. A nyári
zárva tartás idejére, június 30. és
augusztus 19. között, két tagóvoda
tart ügyeletet. Június 30. – július
18-ig a Kertvárosi Tagóvoda, míg
július 21. – augusztus 19-ig a Roz-
gonyi Tagóvoda.

A képviselõtestület módosítot-
ta az önkormányzati bérlaká-
sokról szóló rendeletét. Minder-
re több ok miatt is szükség volt. 

Az önkormányzati bérlakások
kezelésével megbízott Nagykani-
zsa Vagyongazdálkodási és Szol-
gáltató Zrt. tájékoztatása szerint
emelkedik azon bérlõk száma,
akik nagyobb alapterületû belváro-
si, vagy városi besorolású össz-
komfortos lakásban élnek, és fize-
tési kötelezettségüknek – lakbér,
közüzemi díjak – nem tudnak ma-
radéktalanul eleget tenni. Éppen
emiatt a már említett bérlõknek a
lakásbérleti jogviszonya – a fenn-
álló tartozás miatt – felmondásra
került. 

Lakhatásukat elõsegítése érde-
kében azonban indokolt volt annak
biztosítása, hogy a bérlõ egy ki-
sebb, vagy egy alacsonyabb kom-
fortfokozatú önkormányzati bérla-
kásban kerülhessen elhelyezésre.
Ennek feltételeit és módozatait
szükséges a bérlakás rendeletben
meghatározni. 

A Vagyongazdálkodás tájékoz-
tatása szerint 2013. november 30-
ig 16 fõ azon bérlõk száma, akik-
nek lakásbérleti szerzõdése a bér-
leti díj meg nem fizetése miatt ke-
rült felmondásra, és a bérbeadó fe-
lé fennálló tartozásuk nem haladja
meg a 300 ezer forintot. 

A módosított rendelet egyébként
már tartalmazza, hogy az össz-
komfortos lakásban élõ, lakbérhát-
ralékát egy összegben, vagy rövid
idõn belül kiegyenlíteni nem tudó
lakásfelhasználó – a már említett
módon – elhelyezésre kerülhessen,
amennyiben vállalja, hogy fennál-
ló tartozását a bérbeadó felé rész-
letekben megfizeti, illetve kötele-
zettségeit teljesíti. 

Amennyiben a bérlõ mégsem
eszerint cselekszik – három hónap
elteltével – a bérbeadó a lakásbér-
leti szerzõdést azonnal felmondja.

Néhány pontban megváltozott
„Az év vállalkozása” emlékpla-
kett adományozásának feltételeit
taglaló önkormányzati rendelet. 

Eddig úgy volt „bejáratott” az er-
re a kitüntetésre vonatkozó jogi hát-
tér, hogy az említett emlékplakett
adományozására a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara és a
Zala Megyei Iparkamara közös ja-
vaslatot terjesztett elõ, november
végi határidõvel. Viszont célsze-
rûbbnek tûnik, hogy az önkormány-
zat elismeréseit egy eljárásban ítél-
je oda a közgyûlés, ezért indokolt,
az elismerésekre is egy idõben ér-
kezzenek meg a javaslatok. Így a
kitüntetésekre vonatkozó önkor-
mányzati rendeletet úgy módosítot-
ták, hogy „Az év vállalkozása” em-
lékplakett adományozására szóló
javaslatot a kamarák a többi kitün-
tetési javaslattal azonos idõpont-
ban, évente január 10-ig nyújtsák
be. Eme plakettet egyébként a jövõ-
ben két kategóriában is odaítélik
majd az arra érdemes vállalkozás-
nak. Mégpedig kis- és középvállal-
kozások esetében (ahol 50 fõnél ke-
vesebb a foglalkoztatottak létszáma
és éves nettó árbevétele legfeljebb
1.2 milliárd forint) és nagyvállalko-
zás szekcióban is jutalmazzák azt a
kimagasló teljesítményt nyújtó he-
lyi céget, akiket – a NAKKIK és a
Zala Megyei Iparkamara közös ja-
vaslata alapján – a közgyûlés vá-
laszt majd ki. 

VVáállttoozzootttt aa 
sszzoollggáállttaattóó,, 
mmóóddoossuulltt aa rreennddeelleett

PPáállyyáázznnaakk aa 
hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii
kköözzsszzoollggáállttaattáássii ddííjj
kkoommppeennzzáácciióójjáárraa

AA hheellyyii éérrttéékkeekk
vvééddeellmméébbeenn

KKiittûûzzttéékk aazz óóvvooddaaii
jjeelleennttkkeezzéésseekk
iiddõõppoonnttjjáátt

RReennddeelleettmmóóddoossííttááss 
aa bbéérrllaakkáássookk ééss aa
bbéérrllõõiikk üüggyyéébbeenn

AA jjöövvõõbbeenn ttööbbbb
kkaatteeggóórriiáábbaann 
ddííjjaazznnaakk
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2014. február 6.

A Nagy-Magyarország Emlék-
mû környezetének állapotára
hívta fel a figyelmet közgyûlési
interpellációjában Balogh László
önkormányzati képviselõ, az
OKISB elnöke.

Arra kérte a városvezetést, a
belváros-rekonstrukció II. üteme
kapcsán gondoljanak ennek a
rendbetételére is. Indoklásként ki-
emelte: a kanizsaikumként említett
szobor környezete nem eléggé ren-
dezett, a betonlapjai szétesnek.

Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester arra emlékeztette a
városatyát, hogy a Nagy-Ma-
gyarország Emlékmû környezeté-
ben a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt.
az elmúlt években több alkalom-
mal végeztetett térburkolat javítá-
si, helyreállítási munkákat. Az em-
lékmû nyugati oldalán lévõ kõla-
pos terület és a lépcsõk elemeit
legutóbb novemberben javították,
jelenleg valamennyi térburkoló
elem a helyén van. Sajnos a talap-
zatánál bizonyos beázás-lefagyá-
sos kár keletkezett, melynek hatá-
sára két faragott címerpajzs ki-
mozdult a helyérõl. A közvetlen
balesetveszélyt ékeléssel ideigle-
nesen elhárították, azonban a vég-
leges helyreállításra csak a fagy-
mentes, tavaszi hónapokban kerül-
het sor.

A polgármester az elmondottak-
hoz még hozzátette: a belváros-
rekonstrukcó második ütemének
Eötvös téri munkálatai az emlék-
mû közvetlen környezetét nem
érintik. A közterületeket fenntartó
zrt. a jelentõs gyalogosforgalom-
mal terhelt területet rendszeresen
figyelemmel kíséri, és a szükséges
javítási munkákat elvégzi.

A Berzsenyi lakótelepen élõ
polgárok kutyafuttató kialakítá-
sa iránti kérését tolmácsolta köz-
gyûlési interpellációjában Ba-
logh László önkormányzati kép-
viselõ, az OKISB elnöke. 

A Berzsenyi lakótelep nemrégi-
ben kapott játszóeszközöket és pa-
dot, melynek a mintegy falunyi,
ezerfõs lakosság többsége biztosan

örül, s melyet majd tavasszal tud-
nak ünnepélyesen birtokba venni a
gyerekek. De éppen azért, hogy
zavartalanul tölthessék el a sza-
badidejüket az ott élõk, egy újabb,
és talán nem megoldhatatlan ké-
réssel fordultak a szülõk önkor-
mányzati képviselõjükhöz. Egy
kutyafuttató kialakításához kérték
az önkormányzat támogatását a la-
kótelep északi oldalán, a Királyi
Pál utca folytatásában.

A városatyának adott válaszá-
ban Cseresnyés Péter polgármes-
ter kiemelte, az önkormányzat az
ebrendészeti hozzájárulások bevé-
teleibõl tervezi az állatjóléti léte-
sítmények megvalósítását, és ezek
közé tartozik a kutyafuttató is. A
korábban érkezett igények figye-
lembevételével várhatóan a keleti
városrészben, a Péterfay utca kör-
nyékén alakítanak ki elõször ku-
tyafuttatót, de jogosnak tarják a
Berzsenyi úti lakosok igényét is.
Arra azonban a kialakításhoz szük-
séges anyagi fedezet rendelkezésre
állása esetén, a következõ években
kerülhet sor.

Közgyûlési interpellációjában
Dr. Károlyi Attila önkormányzati
képviselõ, az Ügyrendi, Jogi- és
Közrendi Bizottság (ÜJKB) el-
nöke egy kiskanizsai lakos kéré-
sét tolmácsolva a 4/Y-os helyi au-
tóbuszjárat menetrendjének mó-
dosításához kérte Cseresnyés Pé-
ter polgármester támogatását. 

Az ott élõ polgárok véleménye
szerint, hogyha hétvégén – 11 óra
5 perc helyett 11 óra 15 perckor in-
dulna a busz a Templom tér érinté-
sével a Bornemissza utcáig –, az
idõs, templomba járó emberek a
szentmise után kényelmesen elér-
hetnék a járatot.

A kérdésre adott válaszában
Cseresnyés Péter kiemelte, a köz-
szolgáltatási szerzõdés alapján a
Zala Volán Zrt. végzi a helyi me-
netrend szerinti személyszállítási
tevékenységet. A képviselõ által
felvetett és az önkormányzat ré-
szérõl támogatott javaslatot a zrt.
nagykanizsai telephelyére továbbí-
totta véleményezésre. A szolgálta-
tó válaszáról majd írásban tájékoz-
tatja a képviselõt. 

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

TTaavvaasssszzaall ffeejjeezziikk bbee
aa NNaaggyy-MMaaggyyaarroorrsszzáágg
EEmmlléékkmmûû hheellyyrreeáállllííttáássáátt

KKuuttyyaaffuuttttaattóótt kkéérrnneekk
aa BBeerrzzsseennyyii
llaakkóótteelleeppeenn ééllõõkk

MMeenneettrreenndd
mmóóddoossííttáásstt kkéérrnneekk 
aa kkiisskkaanniizzssaaii 
tteemmpplloommbbaa jjáárróókk

FELHÍVÁS ÉS VERSENYKIÍRÁS
VI. Országos Farsangi Fánkfesztivál
2014. február 28 – március 1.
A fesztivál szervezõje: a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Helyszín: Kanizsa Centrum (Nagykanizsa, Táborhely u. 4.)

A farsang elengedhetetlen velejárója a farsangi fánk. Ma-
gyarországon a fánk a 19. században terjedt el széles kör-
ben. Hazánkban a fánksütés hagyománya a Dunántúlról in-
dult és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszt-
tõl hamvazószerdáig tartó farsangkor az asztalra kerülhes-
sen ez a finom édesség. Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan
egyszerû népi ételt, mint a fánkot, többféle módon és mi-
lyen gazdag ízvilággal képesek még ma is elkészíteni tele-
püléseink, falvaink háziasszonyai.

A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében fel-
hívással fordulunk a MÁV Zrt. a MÁV csoportok, a Terüle-
ti Mûvelõdési Intézmények Egyesülete, Vasutas Országos
Közmûvelõdési és Szabadidõ Egyesület tagintézményei-
hez, az ország valamennyi önkormányzatához és annak
intézményeihez, kistérségi társulásokhoz, szállodákhoz,
vendéglátó-ipari egységekhez, civil szervezetekhez, vala-
mint a fánk készítésében jártas háziasszonyokhoz.

JELENTKEZZENEK MINÉL TÖBBEN A VI. ORSZÁGOS
FARSANGI FÁNKFESZTIVÁLRA!
Ezáltal kiderülhet, az ország mely részén készülnek a legfino-
mabb és legdekoratívabb farsangi fánkok.

A FESZTIVÁL ELSÕ NAPJA:
2014. FEBRUÁR 28. (PÉNTEK)
A karneváli hangulat megalapozásáról szól. A fõszerep a gye-
rekeké! Maszkabál, fánkevõ verseny, farsangi álarckiállítás,
zenés kavalkád!

A FESZTIVÁL MÁSODIK NAPJA:
2014. MÁRCIUS 1. (SZOMBAT) 
Álarcos felvonulás, nívós kulturális programok sztárvendég-
gel, díjátadás, FÁNKCSAPATOK ORSZÁGOS VERSENYE!

A versenyre NEVEZNI: PROFI és AMATÕR, ezen belül HOZOTT és
HELYBEN készített HAGYOMÁNYOS és KÜLÖNLEGES fánk kategó-
riákban lehet! Írásban, személyesen, postai úton, faxon vagy e-mail-
ben. Cím: VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház (8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 67.), telefon/fax: 06/93-311-195, mobil: 06/30-945-5915,
06/30-945-5598, e-mail: kodalymk@chello.hu, web:www.kodalymk.hu.
Nevezési határidõ: 2014. február 20.
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat (a nevezési díjat postai rózsaszín csek-
ken, átutalással az alábbi számlaszámra: 14100134-40102049-
01000005 vagy személyesen lehet befizetni, a fenti címen. A nevezési
laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát). A feltételek-
rõl bõvebb információt a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház elérhe-
tõségein lehet kérni!

FELHÍVÁS MASZKÁS FELVONULÁSRA!
Gyere, legyél részese egy fergeteges farsangi felvonulásnak! 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt, aki csatlakozni kíván a
Velencei Karnevál hangulatát idézõ programunkhoz! Hozd magaddal
álarcodat, bújj jelmezbe, mindenképp csatlakozz rendezvényünkhöz!
Idõpont: 2014. március 1. 11 óra
Útvonal: az uniós pályázatból felújított Erzsébet térrõl a
Kanizsa Centrum parkolójáig.

A SZERVEZÕK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL VÁRNAK
A VI. ORSZÁGOS FARSANGI FÁNKFESZTIVÁLRA!
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„HEGYEK, VÖLGYEK, DOM-
BOK KÖZT...” – a Kanizsa Fotó-
klub tagjainak kiállítása. Megtekint-
hetõ: február 20-ig.
Február 7. 16 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-
3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
(30/6160-847). Részvételi díj: 700
Ft/család. www.kerekito.hu
Február 10. 17 óra
„A lélek dolgai” elõadássorozat 1.
elõadása: „PÁRKAPCSOLATOK"
– Prof. Dr. Bagdy Emõke pszicholó-
gus, 2013. évi Príma Primissima Dí-
jas elõadása. Belépõdíj: 1 200 Ft.
Február 12. 
Gyermekszínház: 10 óra Táltos bérlet,
14 óra Manó bérlet. KOLONTOS
PALKÓ - zenés mesejáték. A Nektár
Színház elõadása. Belépõdíj: 700 Ft. 
Február 12. 17 óra
Az „Én hobbim” sorozat keretében
TRAGANT (CUKOR) KÉSZÍT-
MÉNYEK – Sinkovics Tamásné
cukrászmester és tanítványai:
Gredics Zsófia, Horváth Krisztina,
Baris Judit, Gyertyánági Edit,
Komárovics Melitta, Kiss Gyöngyi
munkáinak bemutatása. Megnyitja:
Rábavölgyi Attila, a dr. Mezõ Fe-
renc- Thury György Gimnázium és
Szakképzõ iskola tagintézmény-ve-
zetõje. Megtekinthetõ: március 1-ig.
Február 13.
Gyermekszínház: 10 óra Mazsola
bérlet. 13 óra Hápi bérlet, 14.30 óra
Tapsi bérlet. KOLONTOS PALKÓ
- zenés mesejáték. A Nektár Színház
elõadása. Belépõdíj: 700 Ft.
Február 15. 10-18 óra
V. KANIZSAI ESKÜVÕ 
KIÁLLÍTÁS 
Minden ami esküvõ… nem csak
menyasszonyoknak! Divatbemuta-
tók, mûsorok, „võlegénymegõrzõ”,
Arakt fotókiállítás! A belépés díjta-
lan! Info: +36 30 424-1455. Részle-
tes program: www.kanizsaikul-
tura.hu vagy keresd a Facebook-on!

Február 13. 16.30 óra
VALENTIN-NAPI VÍGASSÁ-
GOK ÉS FARSANGI FERGE-
TEG - tematikus szalvétakiállítás
és kézmûves foglalkozások. A kiál-
lítás megtekinthetõ: február 27-ig.
A belépés díjtalan!

Február 12. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! -
KLUB
Téma: Fájlkezelõk (Windows inté-
zõ - Total Commander)
Február 12. 17.30 óra
PARASZTEGYETEM - AHÁZI PÁ-
LINKAFÕZÉS FORTÉLYAI - I. rész
Elõadó: Komoróczi Lajos agrár-
mérnök, a Pálinka kiskáté szerkesz-
tõje. 

Már tavaly is nagy érdeklõdés
övezte a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium mikro-, kis- és közép-
vállalkozások számára kiírt,
munkahelyteremtõ beruházáso-
kat támogató pályázatát. A vállal-
kozások számára jó hír, hogy a
projektet idén is meghirdették és
a rendelkezésre álló, 13 milliárd
forint támogatási keretösszegbõl
6500 új munkahely létesíthetõ.

Ezen felül pedig legalább 12000,
már meglévõ munkahely megõrzé-
sét is segíti az említett pályázat,
amelyrõl a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
ponttal közösen tájékoztató elõ-
adást szervezett – más zalai váro-
sokhoz hasonlóan – Nagykanizsán
is, az érdekelt vállalkozásoknak.

A rendezvényen Asboltné Péter-
fi Erika, a Munkaügyi Központ tá-
mogatási referense ismertette a
projekt részleteit.

Elmondta, hogy új beruházások
révén fejleszteni lehet az adott vál-
lalkozást, ezáltal pedig a foglal-
koztatottak létszáma (is) növelhe-
tõ. A pályázat célja még a térségi
felzárkóztatás, a helyi gazdaság
megerõsítése, a kkv-k fejlõdése, és
piaci pozícióik stabilizálása.

Feltétele pedig – sok más mellett
– hogy a résztvevõ cégek telephe-
lyeiken legalább 2 fõ, teljes munka-
idõben foglalkoztatott munkaválla-
ló számára létesítsenek új munkahe-
lyet, illetve az emiatt szükséges be-
ruházásokat (például eszközpark-
vagy telephelybõvítését) legkésõbb
november 30-ig be is fejezzék.
Szintén kritériumként írja elõ pro-
jekt, hogy legalább 2 éves folyama-
tos, foglalkoztatási kötelezettséget
is vállalniuk kell a cégeknek az új
alkalmazottakra vonatkozóan.

A támogatás mértékérõl a mun-
kaügyi referens elmondta, ha vala-

ki nem regisztrált álláskeresõt al-
kalmaz, új munkahelyenként 1.5
millió forintra lesz jogosult,
amennyiben pozitív elbírálásban
részesül. Ez az összeg még növel-
hetõ (több százezer forinttal) a ki-
egészítõ többlettámogatásoknak
köszönhetõen, ha a beruházás pél-
dául hátrányos helyzetû kistérség-
ben, településen valósul meg, ha
kiközvetített álláskeresõk vagy ro-
ma munkavállalók foglalkoztatá-
sát vállalja a pályázó.

A pályázatban szereplõ beruhá-
zási projekthez legfeljebb 120 mil-
lió forint, a hátrányos helyzetû te-
lepüléseken pedig maximum 240
millió forint támogatás igényelhe-
tõ. Egészen február 14-ig lehet be-
nyújtani a beruházás helye szerinti
munkaügyi központ részére a pá-
lyázatokat, az ehhez szükséges
tudnivalók pedig megtalálhatóak
(például) a kormány és a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal honlapján, ám
mindehhez további segítséget
nyújtanak a munkaügyi központok
referensei is.

A beruházásokat egyébként a
pályázók azonnal meg is kezdhetik
– természetesen saját felelõssé-
gükre – a pályázat benyújtását kö-
vetõen. A támogatásról vagy épp
ennek elutasításáról a – munka-
ügyi központ igazgatójának javas-
latát figyelembe véve – a nemzet-
gazdasági miniszter dönt, április 4-
ig.

Borsos József, a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Köz-
pontjának vezetõje lapunknak el-
mondta, hogy a projekt kapcsán ta-
valy Zala megyében a benyújtott
48 pályázatból 39 részesült pozitív
elbírálásban. Köztük 33 céggel kö-
töttek szerzõdést, amely összesen
275 millió forintos támogatást je-
lentett a vállalkozásoknak. A mun-
kahelyteremtés eredményeként pe-
dig 150-en kaptak (új)állást.

Borsos József mindemellett még
a „Nõk” 40 program idén életbe lé-
pett változásairól is tájékoztatást
adott. Mint ismeretes, a program
célja elsõsorban az álláskeresõként
nyilvántartott és döntõen koruk
miatt elhelyezkedési esélyekkel
nem rendelkezõ nõk foglalkoztatá-
sának elõsegítésére, ezzel együtt a
nyugdíjba vonulásukhoz szüksé-
ges hiányzó szolgálati idõ meg-
szerzése. (40 év munkaviszonyuk
igazolásához)

Célcsoport pedig az 55 év feletti,
37 év jogosultsági idõvel és 1 hó-
napos álláskeresõ státusszal, vagy
60 éves kort betöltött és 1 hónapos
álláskeresõ státussal rendelkezõ
nõk. Az õket alkalmazni szándéko-
zó cégek bérköltségi támogatást
vehetnek igénybe és utánuk szociá-
lis hozzájárulási adókedvezményt
is érvényesíthetnek a Munkavédel-
mi Akcióterv keretében. A támoga-
tás idõtartama személyenként leg-
feljebb 10 hónap, ugyanakkor
mindez nem lehet több mint a 40
év megszerzéséhez hiányzó hóna-
pok száma. A programba vonás ha-
tárideje ez év április 30, további
feltételekrõl a munkaügyi közpon-
tokban lehet érdeklõdni.

Sz.Zs.
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Idén csak egyfordulós vá-
lasztás lesz, ahol 199 képvi-
selõt választunk. 106-ot
egyéni választókerületbõl,
93-at az országos listákról. A
választási iroda 48 nappal a
választás elõtt mindenkinek
levelet küld majd, hogy hol
kell szavaznia. A körzeteket
újrarajzolták, ezért lehet,
hogy nem ugyanoda kell
mennünk szavazni, ahol leg-
utóbb tettük.

Most a pártoknak kell majd le-
adniuk a Nemzeti Választási Bi-
zottságnál, hogy jelöltet és listát
akarnak állítani. Most is kell a
választók támogatása a jelöltállí-
táshoz, de most nem kopogtató-
cédulák, hanem aláírások kelle-
nek. Az összegyûjtésre két hetük
lesz a pártoknak, a választás elõt-
ti 48. és 34. nap között. Egy je-
löltállításhoz elég 500 aláírás.
Mostantól nem csak egy helyre
tudják leadni a támogatásukat a
választók, több ívet is alá lehet
írni.

A kormány a korábbi kétfordu-
lós választási rendszert egyfordu-
lós választási rendszerré alakította,
amelyben megtalálhatók az egyéni
választókerületi és listás rendszer
elemei is.

A magyarországi lakhellyel
rendelkezõ választópolgárok az
országgyûlési választáson két
szavazattal rendelkeznek: egy-
részt voksolhatnak arra, kit sze-
retnének az országgyûlési egyé-
ni választókerületükben (ebbõl
106 van) képviselõnek, más-
részt egy másik íven arról dönt-
hetnek, hogy az országos párt-
listáról melyik pártot támogat-
ják. Az országos listán 93 or-
szággyûlési mandátum sorsa
dõl el.

Azok, akik kérték a helyi vá-
lasztási irodától, hogy nemzeti-
ségi választóként vehessenek
részt a választáson, nem pártlis-
tára, hanem nemzetiségük listá-
jára voksolhatnak. A nemzetisé-
gek kedvezményes mandátum-
mal kerülhetnek az Országgyû-
lésbe.

A választás napjának kitûzése
után a választáshoz kapcsolódó

határidõket, határnapokat a köz-
igazgatási és igazságügyi mi-
niszter rendeletben határozza
meg, de a választási eljárásról
szóló törvény alapján már tud-
ható, melyek a legfontosabb ha-
táridõk.

Február 7. után kell a mintegy
8 millió, magyarországi lakó-
hellyel rendelkezõ választójogo-
sultnak kézhez kapnia a névjegy-
zékbe való felvételrõl szóló érte-
sítést.

Február 15-én indul a hivatalos
kampány.

Március 3-ig ajánlóíveken
gyûjthetik a választókerületben la-
kó polgároktól az ajánlásokat az
indulni kívánó képviselõk.

Március 4-ig lehet bejelenteni az
országos listákat, ilyet az a párt ál-
líthat, amely legalább kilenc me-
gyében és a fõvárosban, legalább
27 egyéni választókerületben önál-
ló jelöltet állított.

Március 22-ig kell felvetetniük
magukat a névjegyzékbe a nem
magyarországi lakóhellyel ren-
delkezõ magyar állampolgárok-
nak.

Március 29-ig kell jelentkez-
niük a külképviseleti névjegy-
zékbe a nagykövetségeken a kül-
földön tartózkodó választópol-
gároknak.

Április 4-ig átkérheti magát más
településre az, aki a szavazás nap-
ján nem tartózkodik lakóhelyén,
de Magyarország egy másik tele-
pülésén élni kíván a választójogá-
val.

Április 5-én éjfélig meg kell ér-
keznie a külhoni választópolgárok
szavazatainak.

Várhatóan a választás éjszaká-
ján már elõzetes eredményt közöl
majd az NVI, de a választás jogi
eredményét csak a külföldön le-
adott szavazatokat tartalmazó ur-
nák hazaszállítása és a levélben le-
adott szavazatok megszámlálása
után állapítják meg: az egyéni vá-
lasztókerületek eredményét legké-
sõbb április 12-én, a választás or-
szágos eredményét pedig április
25-én.

A megváltozott választási rend-
szer miatt az országgyûlési képvi-
selõ-választási eljárásban a helyi
szinten hozott határozatokról má-
sodfokon már nem a területi (me-
gyei vagy fõvárosi), hanem orszá-
gos szinten döntenek a Nemzeti
Választási Bizottságban (NVB),
ahol így várhatóan jelentõsen
megnõ majd az ügyek száma.

A területi bizottságok azonban
nem szûntek meg, az önkormány-
zati választáson kapnak majd is-
mét szerepet a helyi képviselõk,
polgármesterek, valamint a me-
gyei közgyûlések tagjainak válasz-
tásánál. 

A területi szint azért nem mû-
ködik a parlamenti választáson,
mert a választás rendszere átala-
kult, és a választók már nem me-
gyei, illetve fõvárosi, hanem or-
szágos listákra szavazhatnak. Ez
azt jelenti, hogy az áprilisi vá-
lasztáson már nem mûködnek a
területi választási bizottságok, a
106 egyéni választókerületi vá-
lasztási bizottság döntéseivel
szembeni fellebbezést az NVB
bírálja el.

Korábban a parlamenti válasz-
táson a választók az országgyûlé-
si egyéni választókerületi jelöltre
és a területi pártlistára szavaztak.
Abban a rendszerben a területi
listák nyilvántartásba vételérõl, a
jelölõszervezetek szavazólapi
sorrendjérõl, az egyéni választó-
kerületi választási bizottságok
határozatai elleni fellebbezések-
rõl a területi választási bizottsá-
gok – a 19 megyei és a fõvárosi –
döntöttek. 

A területi szintnek az ország-
gyûlési választáson nincs szere-
pe, az NVB veszi nyilvántartás-
ba a jelölõszervezeteket, az or-
szágos listákat és az azokon sze-
replõ jelölteket, és az NVB sor-
solja ki azt, hogy a szavazólapon
a jelölõszervezetek országos lis-
tái milyen sorrendben szerepel-
jenek.

A testületnek (és így közvetve
az ügyeket elõkészítõ Nemzeti Vá-
lasztási Irodának) sokkal több dol-
ga lesz, mint a korábbi választáso-
kon, mivel az új jogszabályok ér-
telmében minden helyi ügy má-
sodfokon a testület elé kerülhet.
Várhatóan jelentõsen nõnek majd
a Kúria terhei is: a területi szint ki-
esése miatt gyakorlatilag az ösz-
szes, az országgyûlési egyéni vá-
lasztókerületi választási bizottsá-
gok által elbírált ügy a Kúria elé
kerülhet.

HVG-MTI-Kanizsa

VVáállaasszzttááss - VVáállttoozzáássookk ééss hhaattáárriiddõõkk

VVáállaasszzttááss 22001144 
–– VVáállttoozzootttt aa vváállaasszzttáássii
rreennddsszzeerr,, nneemm 
mmûûkkööddnneekk aa tteerrüülleettii
bbiizzoottttssáággookk

Olvasóink, jjelölõszervezetek éés ppártok ffigyelmébe!

A Kanizsa LLokálpatrióta HHetilap éés aa wwww.kanizsaujsag.hu aaz oországgyûlési kképviselõk

2014. éévi vválasztása ssorán aa kkampány iidõszak aalatt ppolitikai hhirdetést nnem kközöl.
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2014. febr.  6. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2014. febr.  7. BENU GYÓGYSZERTÁR 

KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-07:30
2014. febr.  8. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-08:00
2014. febr.  9. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 19:00-06:00
2014. febr.  10. BENU GYÓGYSZERTÁR 

ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-06:00
2014. febr.  11. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-06:00
2014. febr.  12. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 22:00-06:00
2014. febr.  13. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2014. febr.  14. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-07:30
2014. febr.  15. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 20:00-08:00
2014. febr.  16. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 19:00-06:00
2014. febr.  17. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-06:00
2014. febr.  18. BENU GYÓGYSZERTÁR 

KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 22:00-06:00
2014. febr.  19. SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-06:00
2014. febr.  20. ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 22:00-06:00
2014. febr.  21. BENU GYÓGYSZERTÁR 

ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531 22:00-07:30
2014. febr.  22. BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 20:00-08:00
2014. febr.  23. FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 19:00-06:00
2014. febr.  24. KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607 22:00-06:00
2014. febr.  25. KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 22:00-06:00
2014. febr.  26. KIRÁLY KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-06:00
2014. febr.  27. REMÉNY GARAY U. 14. 93/314-967 22:00-06:00
2014. febr.  28. SALVIA RÓZSA U. 6. 93/536-610 22:00-07:30

2014. február 6.8 KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul

Február 11-én 
16 órakor

személyautó, motor
Február 12-én 

16 órakor
gépkezelõ (targonca,

emelõgép 
és földmunkagép)

Február 14-én 
16 órakor
C, D, C+E 

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes

tankönyvkölcsönzés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa a közösségi szolgá-
latos diákok közremûködésével ingyenes alapfokú, 30 órás (10 x 3 óra) számítógépes
tanfolyamot indít a város idõskorú lakossága részére.
A tanfolyamok tematikája: számítógépes, internetes és szövegszerkesztési alapisme-
retek. Helye: Halis István Városi Könyvtár. A tanfolyamok hétköznap 15 órakor, míg
szombatonként 9 órakor, illetve 13 órakor kezdõdnek. Várható indulás a jelentkezé-
sektõl függõen: tavasszal, nyáron, illetve õsszel. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöl-
tésével lehet, határidõ: 2014. február 28.
A jelentkezési lap letölthetõ a www.nagykanizsa.hu/Felhívások menüpontjából, vagy át-
vehetõ a Polgármesteri Hivatal (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján.
Bõvebb információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó a 06/203990726-
os telefonszámon vagy Gerencsér Tibor civil kapcsolatok munkatársa a
06/208492311-es telefonon nyújt.
A jelentkezési lapot a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre vagy a
06/93/510077-es fax-ra kérjük eljuttatni vagy kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal
I. emelet 1-es szobájában, illetve a Halis István Városi Könyvtárban.

EEzzüüssttnneett - sszzáámmííttóóggééppeess ttaannffoollyyaamm
iiddõõsseekknneekk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom
Önt a 2014. február 13-án (csütörtökön) 18 órakor kezdõdõ mezei õrszolgálat
létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín: Kiskanizsai Általános
Iskola (Bajcsy-Zs. u. 67.) Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

***
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt a 2014. február 20-án (csütörtökön) 18 órakor kezdõdõ
mezei õrszolgálat létrehozásával kapcsolatos lakossági fórumra. Helyszín:
Palini Általános Iskola (Alkotmány u. 81.).
Szíves megjelenésére feltétlenül számítok!

Cseresnyés Péter polgármester

MMeegghhíívvóó mmeezzõõõõrrii ffóórruummrraa

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - ffeebbrruuáárr

A hõmérséklet ingása miatt, az olvadás és fagyás következményeként csúszós jár-
dákra és veszélyesen lelógó, tetõrõl leesõ jégcsapokra számíthatnak a gyalogosok. 
A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívja a lakosság figyelmét, hogy
a jogszabályok szerint a veszélyes, lelógó jégcsapok okozta veszélyhelyzet elhárítása
az ingatlan tulajdonosának felelõssége (A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1958. évi
IV. törvény 352. § (1) bekezdése szerint az "épület egyes részeinek lehullásából vagy
az épület hiányosságaiból másra háramló kárért az épület tulajdonosa felelõs ..."). 
Ezen jogszabály alapján az épületek ereszcsatornáján, tetõszerkezetén megjelenõ jég-
csap okozta veszélyhelyzet elhárítása az ingatlan tulajdonosának felelõssége, nem a
tûzoltóké. A jégcsapok eltávolítását a tulajdonosok végezzék, vagy végeztessék el, a
nehezen hozzáférhetõ helyekrõl a tûzoltóság térítés ellenében végzi el a mentesítést.
A tulajdonos köteles továbbá a veszélyes hótömegekrõl és jégcsapokról a járóke-
lõket figyelmeztetni, ugyanis akár gondatlanságból elkövetett emberöléssel is
gyanusítható az, akinek házáról egy lehulló jégcsap halált okoz.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátóipari egységek, árusítóhelyek és társasházak
elõtt lévõ járdaszakaszok folyamatos tisztántartásáról, az átereszeknek, árkoknak,
csatornanyílásoknak hótól, jégtõl való megtisztításáról, a síkos járdaszakaszok
hintésérõl, sózásáról, a jégcsapok eltávolításáról is a tulajdonos, illetve a használó
köteles gondoskodni.
A Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség a személyi sérülések és balese-
tek elkerülése érdekében kéri a járókelõket, hogy körültekintõen közlekedjenek, és
fokozottan figyeljenek környezetükre.

TTáávvoollííttssuukk eell aa jjééggccssaappookkaatt!!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalma-
zása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnersé-
gi egyeztetésérõl. 
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján ke-
rül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármester-
hez címzett és a fõépítészhez eljuttatott, szövegszerû, indoklással ellátott levél-
ben tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggeszt-
jük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii 
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttááss

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hi-
vatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap máso-
dik szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagyka-
nizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérbeadására

1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 8.30 óra.

2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 8.00-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 8.40 óra.
Megjegyzés: volt patika.

3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 8.50 óra.
Megjegyzés: volt kisposta.

4. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2.
Abérlemény megtekinthetõ: 2014. február 10. 10.00-10.30. Aversenytárgya-
lás ideje: 2014. február 12. 9.00 óra. Megjegyzés: volt használt ruha üzlet.

5. Csengery u. 4. 
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 9.10 óra.
Megjegyzés: volt OTP Garancia  Biztosító iroda.

6. Deák tér 13. - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 9 óra
20. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

7. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje : 2014. február 12. 9.30
óra. Megjegyzés: volt festékbolt.

8. Erzsébet tér 20.
108 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 9 óra
40. Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.

9. Fõ u. 8. 
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 9.50 óra.
Megjegyzés: volt kávézó. 

10. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria. 1.000Ft/m2/hó+ÁFA

= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2

raktár galéria. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2014. február 10. 9.00-9.30. A versenytár-
gyalás ideje: 2014. február 12. 10 óra. Megjegyzés: volt Sopron Bank.

11. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14.
23 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 11 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64Ft/m2/hó. Összesen:
34 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. február 10. 14.00-14.30. A
versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 10 óra 10.

12. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen:
99 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. február 10. 14.00-14.30. A
versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 10 óra 20. 

13. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 10.30.
Megjegyzés: volt ajándék üzlet.

14. Sugár u. 2.
32 m2 üzlet. 1800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 10.40. 

15. Sugár u. 2.
12 m2 üzlet. 1500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 10.50. 

16. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 300
Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. február
10. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 11 óra. Meg-
jegyzés: volt élelmiszer bolt.

17. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. feb-
ruár 10. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 11 óra
10 perc. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.

18. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2

alapterületû üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500

Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költsé-
gek várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA
= 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2014. február 10. 8.00-8.30.
A versenytárgyalás ideje: 2014. február 12. 11 óra 20 perc. 

19. Rózsa u. 6.
31 m2 üzlet. Bérleti díj: 1100 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licit-

lépcsõ: 100 Ft/m2/hó + ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthe-
tõ: 2014. február 10. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2014. feb-
ruár 12. 11 óra 30. 

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet.
Érdeklõdni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hu-
mán és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezetõ munkakör be-
töltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglal-
koztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör hatá-
rozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Király u. 47. 
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/13. pontja szerin-
ti Közterület-felügyelõi feladatkör.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként mûködõ Közterület Felügyelet hatáskö-
rébe utalt közterület felügyelõi feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügye-
lõk munkájának operatív irányítása. 
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti felada-
tok; járõrszolgálat; a közterületek jogszerû használatának, rendjének és tisztaságának védel-
me; közremûködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más
állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintõ intézkedések, kényszerítõ in-
tézkedések végrehajtása. A városi rendezvények szükség szerinti biztosításában való közre-
mûködés.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közte-
rület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-
delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Sza-
bályzata rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõisko-
la/egyetem: a 2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásai-
ról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-
felügyelõi feladatkör I. besorolási osztályra  meghatározott  iskolai végzettségek, szakképesí-
tések valamelyike. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése sze-
rinti mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kineve-
zéstõl számított két éven belül azt megszerzi). Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
"B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély. Felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat, kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, jó konflik-
tuskezelõ és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mellék-
lete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Le-
tölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely annak igazolását tartal-
mazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenysé-
gérõl, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó
igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító ok-
irat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy kor-
látozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhe-
tetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés
fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007.
évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ nyújt
a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot: 2/63/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterü-
let Felügyelet csoportvezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét
követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kineve-
zést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bi-
zonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak.A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályá-
zatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
Amunkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ ki-
kötésével történik. Akinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben fog-
laltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. Amunkáltatóval kapcsolat-
ban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ. A pályázati hirdetmény
közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán (Elérhetõ: www.nki.gov.hu köz-
szolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu ).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHuummáánn ééss HHaattóóssáággii OOsszzttáállyy
KKöözztteerrüülleett FFeellüüggyyeelleett ccssooppoorrttvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Hu-
mán és Hatósági Osztály Építésügyi csoport csoportvezetõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkozta-
tás jellege: teljes munkaidõ. Avezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör határozatlan idõtar-
tamra szól. Amunkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. melléklet I/4. építésügyi
igazgatási feladatok - építésügyi igazgatási (hatósági) kiemelt munkakör.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és Ha-
tósági Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi igazgatási (hatósági) feladatok ellátása, a
csoportban dolgozó ügyintézõk munkájának operatív irányítása. 
A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: elsõfokú kiemelt építésügyi
hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és önkormányzati rendele-
tek alapján a 218/2012.(VIII.13.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott illetékes-
ségi területen. A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezé-
se: Építésügyi csoport.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 14 fõ
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-
delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Sza-
bályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet. Fõisko-
la/Egyetem: Egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerke-
zetépítõ szakirány) szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki,
építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmér-
nöki (ezzel egyenértékû településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elis-
mert szakképzettség; építészmérnöki alapképzési szak építész, épületszerkezeti konstruktõr
vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, vagy ezekkel egyenértékûnek elismert
szakképzettség, tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ építészmérnöki mesterképzési sza-
kon, osztatlan képzésben építész mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert szakképzettség. Közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118.
§ (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy
kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói szintû számí-
tógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: építésügyi vizsga, építésigazgatási szakmai gyakorlat,
vezetõi gyakorlat, Kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mellék-
lete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Le-
tölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazo-
lás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát tanúsító okirat
másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy kor-
látozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri összefér-
hetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján ve-
le szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,
amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyon-
nyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt szemé-
lyes adatainak a  pályázati eljárással  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ nyújt
a +36-20-849-2307-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagyka-
nizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
2/62/2014., valamint a munkakör megnevezését: Építésügyi csoport vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét köve-
tõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõ-
zõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti pél-
dányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. Adöntésrõl a pályázók írásban ér-
tesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ kikö-
tésével történik. A munkakör ellátásához a 487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésé-
ben foglalt építésügyi vizsga kötelezettségnek 2014. december 31-ig eleget kell tenni. A mun-
káltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHuummáánn ééss HHaattóóssáággii OOsszzttáállyy
ÉÉppííttééssüüggyyii CCssooppoorrtt vveezzeettõõ
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2014. február 6.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tiszt-
viselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezetõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtarta-
ma: a vezetõi munkakör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye:
Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Kabinet vezetõi feladatainak ellátása, ennek keretében a polgár-
mester feladatellátását segítõ szervezési, pályázati és fõépítészi tevékenységek
ellátásának irányítása a csoportvezetõk operatív közremûködésével.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Fõépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõ-
élet, fõiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányá-
ban a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasz-
nálói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: kommunikációs szintû idegen nyelvis-
meret, szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú
melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri
Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmaz-
za azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az
arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bi-
zonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt felsõfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanú-
sító okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt ér-
demlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet ki-
záró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom
vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele
szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatá-
lya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi
CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással  össze-
függõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyzõ nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon. A pályázatok benyújtásá-
nak módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/61/2014., valamint a mun-
kakör megnevezését: Polgármesteri Kabinet vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati ha-
táridõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra
nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatásá-
ra sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a
személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban ér-
tesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidõ kikötésével történik. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu hon-
lapon szerezhetõ.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Inter-
netes oldalán (Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagyka-
nizsa MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - PPoollggáárrmmeesstteerrii KKaabbiinneett vveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõk-
rõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Hu-
mán és Hatósági Osztály osztályvezetõ munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munka-
kör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. 
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatok: 1. melléklet I/1. Belügyi igazga-
tási feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelõi fel-
adatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazgatási fel-
adatok ellátását végzõ osztály vezetése.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Humán és
Hatósági Osztály osztályvezetõi feladatainak ellátása, ennek keretében a humánigazgatási,
általános közigazgatási, elsõfokú kiemelt építésügyi és közterület felügyeleti tevékenysé-
gek ellátásának irányítása a csoportvezetõk operatív közremûködésével.
Amunkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Humán és
Hatósági Osztály: Humánigazgatási csoport, Közigazgatási csoport, Építésügyi csoport, Közte-
rület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 60 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati ren-
delete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Sza-
bályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, Fõ-
iskola/Egyetem: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. Belügyi igazgatá-
si feladatok, I/4. Építésügyi igazgatási kiemelt feladatok, I/13. Közterület-felügyelõi
feladatok, I/15. Kulturális és közoktatási igazgatási feladatok, I/18. Szociális igazga-
tási feladatok ellátására az I. besorolási osztályban meghatározott iskolai végzettségek
vagy szakképzettségek valamelyike, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, vagy a Kttv.
118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilat-
kozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi),
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: jogász szakképzettség, közigazgatási szakmai
gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú mel-
léklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal /
Letölthetõ nyomtatványok / Titkárság / Önéletrajz minta szerint), 
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is,
hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazo-
lás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata,
- Apályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén alkalmazási tilalom vagy munkaköri ösz-
szeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87. §-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetõleg
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél
nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárás-
sal  összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. április 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/60/2014., valamint a munkakör megnevezését:
Humán és Hatósági Osztály vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ letel-
tét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A ki-
nevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erköl-
csi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyúj-
tani. Adöntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. Apályáztató fenntartja a jogot, hogy
a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 17.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ
kikötésével történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ. 

A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu).

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHuummáánn ééss HHaattóóssáággii oosszzttáállyy
vveezzeettõõ
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A 2014-es év tavaszának ki-
emelkedõ komolyzenei koncert-
sorozatáról tartott sajtótájékoz-
tatót Filharmónia Tavaszzáró
Bérlet címmel a pécsi székhelyû
Filharmónia Magyarország
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, Szamosi Szabolcs orgo-
namûvész. 

A tavaly júniusban végbement
országos jelentõségû – Magyaror-
szág zenei életének legkisebb
szegmensét is érintõ – átalakulás
után a Filharmónia újra egy cég-
ként szervezi a magyar komolyze-
nei életet pécsi központtal. Jelen-
leg a folyamat közepénél tartanak,
szeretnék minél gyorsabban fel-
építeni a szervezetet, kialakítani
az irodákat. A Filharmónia szlo-
genje szerint az Élmény + Érték
mottó megjelenik minden produk-
cióban. Egy stratégiailag megerõ-
södött cég jött létre, aminek átfo-

góbb lehetõségei vannak a legma-
gasabb minõség közvetítésére a
klasszikus zenében mind a felnõtt
bérletek, mind az ifjúság zenei ne-
velése terén. Elöljáróban Kovács-
né Mikola Mária, a Kulturális
Központ megbízott igazgatója ki-
emelte: nagy öröm számukra,
hogy immár a 7. évadot töltik
együtt a társasággal. Azóta is fon-
tos, kiemelt feladatuknak tartják a
felnõtt hangverseny népszerûsíté-
sét a városban. Véleménye szerint
a Filharmónia életében bekövetke-
zett változás akár pozitív is lehet,
hiszen a távolságot tekintve Pécs
közelebb áll a városhoz. 

A programokról Szamosi Sza-
bolcs adott tájékoztatást. 

Elsõként a Söndörgõ Együttes
látogat városunkba. Február 17-én
hétfõn, 19 órától „Balkán elfele-
dett zenéje” címmel szerb, sokác
és macedón népzenét hallgathat a
közönség. Magyarország egyik

legszínvonalasabbnak és legvirtu-
ózabbnak tekinthetõ folklór együt-
tesét jelenleg a legendás szentend-
rei szerb Eredics család második
generációja alkotja. Mintegy négy
évtizeddel ezelõtt indult világhódí-
tó útjára a Vujcsics Együttes, élén
Eredics Gáborral, aki ma a Zene-
mûvészeti Egyetem népzene tan-
szakának tanára. 

Eventide – Esti dallamok címû
programjával Nagy-Britannia egyik
legkiválóbb énekegyüttese, a
VOCES8 március 27-én, csütörtö-
kön 19 órakor mutatkozik be a
HSMK színpadán. Az együttes férfi
tagjai a legendás Westminster Apát-
ság kórusában kezdték énekesi pá-
lyájukat. A Grammy-díjas együttes
elsõ magyarországi turnéja minden
bizonnyal életre szóló zenei élményt
nyújt majd a kanizsai közönségnek. 

A Filharmónia Tavaszváró bér-
letének utolsó programjaként a
Nemzeti Filharmonikus Zenekar

ünnepi hangversenyét hallhatja a
közönség május 8-án, csütörtökön
19 órakor. Richard Strauss születé-
sének 150. évfordulója alkalmából
ritkán hallható csodálatos mûvek-
kel térnek vissza Kanizsára a fil-
harmonikusok. Vezényel Kocsis
Zoltán, közremûködik Kelemen
Barnabás hegedûmûvész – aki
megannyi sikeres nemzetközi ver-
senyszereplés után megnyerte a vi-
lág talán legrangosabb hegedûver-
senyét, a Nemzetközi Indi-
anapolisi Hegedûverseny elsõ díját
–, és Bizják Dóra, zongoramûvész. 

A bérlet elõadásait nagyon ked-
vezõ árakon látogathatja a közön-
ség, hiszen másutt a nevezett mû-
vészek egy-egy hangversenyére
többe kerül egy jegy, mint Nagy-
kanizsán a három elõadásos bérlet.
Nem titkolt cél, hogy így azok is
meg tudják vásárolni a bérletet,
akik csak kacérkodnak a koncertre
járás gondolatával. Bérletár: 6500
Ft, jegyár: 2500 Ft.

B.E.

FFiillhhaarrmmóónniiaa TTaavvaasszzvváárróó BBéérrlleett

XXII. alkalommal rendezték
meg a Turisztikai Díjátadó Gálát
és Évadnyitó Fogadást, melynek
ezúttal is a Kongresszusi Központ
adott helyet. A rendezvényre a
Hungarikum Fesztivál másodíz-
ben hívta meg Nagykanizsát. 

A turizmus szakma legnagyobb
ünnepnapján itt találkozott a turiz-
mus állami irányítása, a turizmus-
ban dolgozó szakemberek, a szállo-
dák vezetõi, a turizmus rendezvény-
gazdái, az utazási irodák és nem
utolsósorban ez alkalommal adták
át az elismeréseket az elõzõ évben
kiemelkedõ teljesítményt elért do-
gozóknak. 

A sokféle finomsággal érkezõ
kanizsaiakat jó ismerõsként fogad-
ta Elekes Zoltán, a Magyar Feszti-
vál Szövetség alelnöke, aki zsûri-
tagként már több alkalommal köz-
remûködött a Nagykanizsai Orszá-
gos Fánkfesztiválon. 

A hagyományos szalagos fánk
mellett sokféle fánkkülönlegesség-
gel csábította a vendégeket a kani-
zsai küldöttség, élükön Kámánné
Szép Teréziával, a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház igazgató-
jával. Az önkormányzat és cégek
támogatásának köszönhetõen 1000
darab fánkkal, és répás rétessel
lepték meg az évadnyitó közönsé-
gét. 

Ízlett és fogyott a kanizsai fánk. Is-
mert személyiségek keresték fel egy
kis kóstolóra a standot, sõt, Szlovéni-
ából is jelezték, hogy fel akarják ven-
ni a kapcsolatot a fánkfesztivál szer-
vezõivel. Többen érdeklõdtek a Dö-
dölle Fesztivál iránt is, és megígérték,
eljönnek Kanizsára. Arra is kíváncsi
volt egy fiatalember, hogy mûködik-
e még a kisvasút városunkban? –
Csak a Város Napján, és a Kanizsai
Bor és Dödölle Fesztiválon – jött a
válasz –, de a város közeli kisvasúton
bármikor lehet vonatozni.

– A mai nap a szakma belsõ ün-
nepnapja – hangsúlyozta a kanizsai-
ak standjához érkezõ Tani István, a
Turizmus Zrt. Nyugat-Dunántúli
Regionális igazgatója, aki szintén
gyakran jár Kanizsára. Nemcsak a
fánkfesztivál, hanem a Virágos Ma-
gyarországért Verseny zsûrijében is
részt vett a zrt. képviseletében. –
Nagy öröm számunkra – folytatta –,
hogy azok a városok, fesztiválok is
bemutatkozhattak, amelyek kevéssé
ismertek a szakmai résztvevõk szá-
mára. Ez a bemutatkozás Nagykani-
zsa és a fánkfesztivál számára is na-
gyon aktuális, mert úgy tapasztal-
juk, az utazási döntések idõpontja
egyre inkább kitolódik. Nemcsak a
nyári fõszezonban, hanem tavasz-
szal, õsszel, télen és ilyenkor a far-
sang idõszakában is egyre többen

döntenek úgy, hogy felkeresnek
egy-egy magyarországi tájat, feszti-
vált. Nagyon jó dolog, hogy Nagy-
kanizsa nemcsak kiadványokkal je-
lent meg, hanem kézzel fogható
kóstolót is nyújtottak. 

Azzal együtt, hogy a turizmus
az elmúlt két évben pozitív számo-
kat ért el, látni kell, hogy az inf-
rastruktúra javítása nélkül a fejlõ-
dés nem tartható fenn. Erre utalt
beszédében Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter: 

– A hazai vállalkozások munkája
mellett a 2013-as év sikeréhez a
modernizációt segítõ sok százmilli-
árd forint uniós fejlesztési forrás, a
belföldi turizmus növekedését meg-
alapozó SZÉP-kártya, valamint a
Magyar Turizmus Zrt. piaci folya-
matokat figyelõ és azokra reagáló
tevékenysége is kellett – összegezte.
Közölte, hogy 2014-ben ismét elké-
szítik a turizmus szatellit számlát,
amely reális képet ad a turizmus
nemzetgazdaságban elfoglalt jelen-
tõségérõl, multiplikátor hatásairól.

A miniszter ismertetése szerint
2007 és 2013 között az 1132 turiszti-
kai projekt mintegy 292 milliárd fo-
rint uniós támogatást nyert el. 2014
és 2020 között legalább ennyi támo-
gatást szeretnének adni az ágazatnak. 

„Az ágazat sikere az egész or-
szág sikere és érdeke, a nagyobb
gazdasági növekedés több munka-
helyet teremt” – zárta beszédét.

B.E.

BBuuddaappeesstteenn iiss íízzlleetttt aa kkaanniizzssaaii ffáánnkk…… 
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2014. február 6.

Horoszkóp

Úgy tûnik, kevesebb szerencsét hoznak ön
számára a farsangi bulizások, mint ahogyan
tervezte. Lehet, hogy a viselkedésében tör-
tént némi változás. Vagy fizikai gyengesége
miatt nem tudja átvenni mások ritmusát?

Ha felhevítõ érzésekben szeretne részesül-
ni, látogasson el az egyik közeli fürdõhely-
re. A csodák hétvégéjében lehet része, ha
felváltva fürdõzik a kinti hóesés látványá-
ban és a gyógyító termálvízben.

A bolygóállások szerint elképzelhetõ,
hogy mágikus erõvel rendelkezik. Ez irá-
nyú kísérletezgetését elõször otthon kezd-
je el, s amikor már tapasztal némi szokat-
lan jelet, próbálkozhat ismerõseivel is.

A bolygóállások szerint ezekben a napok-
ban jelentõsen változtathat a pénzügyi
helyzetén. Egy valamire azonban figyelnie
kell: vetkõzze le a féltékenykedését, ha
nem akar veszekedni a partnerével. 

Ha eddig még nem tette meg, itt az ideje,
hogy eldöntse, milyen színekkel kápráztatja
el a párját, és természetesen a baráti körét. A
divatdiktátorok már megálmodták a tavaszi
trendet, amit önnek is követnie kell. 

A bolygóállások szerint szép ajándékkal le-
pik meg a szerettei. De ezért valószínû, ten-
nie is kell valamit. Jó szervezõkészségének
köszönhetõen olyan sikeresen vonja be õket
a munkába, hogy észre sem veszik. 

Bolygója, a Vénusz szerint valaki szórakozni
hívja a hétvégén, de ön nem érez kedvet hoz-
zá. Pedig önre is ráférne egy kis lazítás, de
nem akar élni a lehetõséggel. Gondolja meg
magát, hiszen jót tenne a közérzetének.

Hamarosan egy izgalmas találkozást ígér-
nek önnek a csillagok. Lehet, hogy egy tá-
voli ismerõsének jut eszébe a Valentin na-
pon. Ezt a napot semmiképpen se töltse el
otthon a négy fal között.

Még saját maga is meglepõdik azon, hogy mi-
lyen változásokat váltott ki önbõl a legújabb
ismerõse. Féltékenysége és nyomozásra való
hajlama egyre inkább felerõsödik. Jól tenné,
ha megerõsítené magát vitaminokkal.

Mostanában egyre magányosabbnak érzi
magát még akkor is, ha nagy a felhajtás, za-
jongás ön körül. Lehetne kissé gyakorlatia-
sabb. Ha meghívják egy társaságba, éljen a
lehetõséggel és fogadja el lelkesedéssel.

Fokozódik ezekben a napokban a szociá-
lis érzékenysége. Szívesen segít máso-
kon. Szerencsés esetben álmában akár
választ is kaphat a naponta felvetõdõ, és
nyugtalanító kérdéseire. 

Ön mindig meg tudja lepni valami újdon-
sággal a párját. Ahétvégén szinte úgy visel-
kedik majd, mint egy angyal. AHold ugyan
változó hatással lesz érzelmeire, de a szen-
vedélyességén ez mit sem változtat.

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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Kétszobás összkomfortos családi
ház (riasztós) eladó vagy kanizsai két-
szobás lakásra cserélném. Tel.: 0693-
386-799 (7624K)

Munkás úti garázssoron hosszú távra
garázs kiadó. Tel.: 0630-520-4050 (7625K)

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630-
597-1530 (7621K)

ALMA-
VÁSÁR

Nagykanizsán, 
a Zemplén úti 

Randevú presszóban 
szombatonként 9-12 óráig!

Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

ELÕNEVELT CSIRKE 
a Boglári Baromfikeltetõbõl!
Szép, oltott állomány, vörös ve-
gyeshasznosítású (külön tojó is)
és fehér húshibridek rendelhe-
tõk. Házhoz szállítva 440 Ft/db-
tól. Tojótyúk 680 Ft/db-tól.
Kacsa, liba, táp termelõi áron.
ÉRDEKLÕDNI:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754
(Más telefonszámon nem mi hirdetünk.)

IINNGGAATTLLAANN

2014.02.11. (kedd) 10:00 – 13:00 Zalakaros 
2014.02.13. (csütörtök) 10:00 – 12:00 Magyar Vöröskereszt Nk Sugár u.28.
13:30-16:00 Pannon Egyetem Nagykanizsa (volt úttõrõház)

Véradás - VVöröskereszt

1%Az „Egry József” Pályakezdõ Képzõmûvészekért
Közhasznú Alapítvány kéri a tisztelt adózókat,
hogy adójuk 1%-át számukra ajánlják fel.

Adószám: 192-81919-1-20

Szombathelyen rendezték az
idei elsõ országos, egyben Nyu-
gat-dunántúli régiós utánpót-
láskorú úszóversenyt, melyen a
Délzalai Vízmû SE versenyzõi is
indultak – így többek között a
fiatal reménységeik, Kiss Eszter
(2003-as születésû), Nagy Anna
(2003) és Szörcsök Enikõ (2002).
A válogatott szakvezetõje, Pet-
rov Iván mindhárom kanizsai
úszóval elégedett lehetett, hi-
szen nem csupán érmeket sze-
reztek, de egyben a legjobb
eredményeiket is meg tudták ja-
vítani az egyes számaikban –
tudtuk meg edzõjüktõl, Polgár
Sándortól.

A Nyugat-Dunántúli Régiós Baj-
nokságon a dél-zalai csapat ered-
ménye három második és hat har-
madik helyezés volt. A versenyen
egyben elõször indultak legfiata-
labb versenyzõik, akik közül Kantó
Marcell és Vaska Barnabás rögtön
érmet is szerzett 50 m háton, illetve
100 m gyorson. Következõ meg-
mérettetés a nagykanizsai rendezé-
sû XXVI. Kanizsa Kupa lesz.

P.L.

A llegfiatalabbak 
is éérmekkel
gazdagodtak

Idén is megrendezték az Or-
szágos Horvát Kupa teremlabda-
rúgó tornát, melyre Kozármis-
lenyben került sor nyolc együttes,
köztük a fityeházi Veterani FC
részvételével. 

A Veterani FC az évek során a do-
bogón mind feljebb lépkedett, hiszen
két esztendeje a harmadik, tavaly a
második, idén pedig az elsõ helyen
végzett. Az elsõség mellett egyéni dí-
jakat is hazahozott a csapat, hiszen
Gelencsér Gábor a legjobb kapus
lett, míg a legjobb játékosnak Svélecz
Lászlót (képünkön jobbról Lánczos
Attila, a kupát átvevõ csapattársa tár-
saságában) választották.

P.L.

IIddéénn éérrtteekk aa ccssúúccssrraa

A Kanizsai Vadmacskák SE
hazai pályán fogadta a Zala Vo-
lán TE csapatát és a második fél-
idõben feljavult játékával hozta
a kötelezõ gyõzelmet.

Kanizsai Vadmacskák SE (5.) –
Zala Volán TE (9.) 82-57 (16-15,
20-24, 32-8, 14-10)

Amatõr NB nyugati-csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, 14. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Bálind, Koncsek.

Kanizsa: Fekete (15/3), Kardos
(6), Nagy D. (16/3), Hegyi (6/6),
Jurkó (37). Csere: Horváth E.,

Oros (2), Karancz, Törõcsik,
Bernáth, Gutai. Edzõ: Gábor Er-
zsébet.

Tompán kezdtek a hazaiak, de a
gyors idõkérés után rendezték so-
raikat és az elsõ negyedet egy pon-
tos elõnnyel zárták. A második ne-
gyedben továbbra is akadozott a
hazaiak támadó játéka, távoli és
közép-távoli dobásaik pontatlanok
voltak, míg a védekezési hibáikat
kihasználva a vendégek hatpontos
elõnyre tettek szert. Fekete Csilla
és Nagy Dóra pontjaival a 20.
percre átvették ugyan a vezetést,
de az utolsó másodpercben dobott

egerszegi hárompontos ismét a Za-
la Volán elõnyét eredményezte.

Nagyszünet után jelentõsen fel-
javult a vendéglátók játéka, véde-
kezésük agresszívabb lett, támadó-
játékuk pedig pontosabbá vált, így
gyors és könnyû kosarakat dobtak
a megszerzett labdákból és foko-
zatosan el is húztak. Az utolsó já-
tékrészben továbbra is jól mûkö-
dött Jurkó Noémiék egészpályás
letámadó védekezése, s a negyed
közepére már 30 pont különbség
alakult ki a két csapat között.

Gábor Erzsébet: „A gyõzelem-
hez a második félidõ feljavult tel-
jesítménye is elég volt.”

P.L.

KKééssõõbbbb éébbrreeddtteekk......

4.qxd  2014.02.05.  12:28  Page 14



KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt 152014. február 6.

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

A fõvárosi Gerevich Aladár
Sportcsarnok adott otthont a ka-
det korú (16-17 évesek) kardo-
zók magyar bajnokságának. Az
országos viadalon a Nagykani-
zsai TE 1866 vívói (Dobó István,
Milassin Mór, Farkas Márton,
Flumbort Sára, Vernyel Sára és
Kungli Borbála) is pástra léptek
egyéni és csapatszámokban is.

Az már elsõ napon, múlt szom-
baton kiderült, nem véletlenül kor-
csoportjának ranglistavezetõje Do-
bó István, de bronzérmekben sem
volt hiány kanizsai részrõl.

Dobó István az ob-t megelõzõ
kadet válogatón már megadta az
alaphangot saját szereplésének, hi-
szen az Eb elõtti utolsó seregszem-
lén sem talált legyõzõre, az orszá-
gos bajnokságon pedig szintén a
dobogó legmagasabb fokára állha-

tott. Egyéniben Flumbort Sára sem
szerepelt rosszul, hiszen végül az
elõkelõ harmadik helyig jutott.

Csapatban az NTE hölgyei
(Flumbort Sára, Vernyel Sára,
Kungli Borbála) nyertek bronzér-
met, míg a férfiak mezõnyében a
nagykanizsaiak egy hatodik helyet
gyûjtöttek be.

A kanizsaiak egyéni eredmé-
nyei. Kadet férfi kard (56 induló):
1. hely Dobó István (edzõ: Piecs
Adrienn), ... 26. Milassin Mór, ...
43. Farkas Márton. (A legeredmé-
nyesebb vidéki vívó Dobó István
lett, Marót Péter Világbajnok kü-
löndíját kapta meg.) Kadet nõi
kard (39 induló): 3. Flumbort Sára
(edzõ: Piecs Adrienn), ... 11.
Vernyel Sára, ... 33. Kungli Borbá-
la (A legeredményesebb vidéki ví-
vó Flumbort Sára lett, õ ugyancsak
Marót Péter Világbajnok különdí-
ját kapta meg.) Csapateredmé-
nyek. Nõi kardcsapat (9 csapat): 4-
be jutás: NTE 1866 - Vasas 45:40.
Elõdöntõ (2-be jutás): NTE 1866 -
BVSC I 14:45. Bronzmérkõzés:
NTE 1866 - GEAC 45:27, 3. hely
Nagykanizsai TE 1866 (Flumbort
Sára, Vernyel Sára, Kungli Borbá-
la). Férfi kardcsapat (12 csapat): 8-
ba jutás: NTE 1866 - Kárpáti Ví-
vóklub 45:15. 4-be jutás: NTE
1866 - UTE I 31:45. 5-6-ba jutás:
NTE 1866 - Kertvárosi Vívóegylet
45:34. Az 5. helyért: NTE 1866 -
Vasas 37:45, 6. hely Nagykanizsai
TE 1866 (Dobó István, Milassin
Mór, Farkas Márton).

– Remek érzés ismét országos
bajnoki címet szerezni, hiszen ezt
megelõzõen még gyermek korcso-
portban voltam elsõ, azt követõen

korosztályos bajnokságokon má-
sodik helyeket szereztem – mond-
ta a gyõztes, Dobó István. – Az
elõjelek nem voltak rosszak, hi-
szen a ranglistát is vezetem és a
versenyen is jól haladtam elõre,
még a döntõ is egyértelmû volt. Az
15:5 lett, tehát valóban simán ala-
kult. Mint ahogy az is, hogy utaz-
hatok az idei jeruzsálemi korcso-
portos Európa-bajnokságra és a
plovdivi világbajnokságra is.

– Magyar bajnoki címet nyerni
mindig felemelõ érzés és István-
nak ez immáron másodszor sike-
rült. Természetesen nagyon bol-
dogok voltunk, mivel nem titkol-
tan azzal a céllal mentünk, hogy a
bajnoki címet megszerezze spor-
tolónk. Ezzel István ranglista-el-
sõként és magyar bajnokként
utazhat a jeruzsálemi korosztá-
lyos Európa-bajnokságra. Ugyan-
akkor kiemelném a lányok telje-
sítményét is, Flumbort Sára har-
madik helye kiváló, neki ráadásul
még lesz egy éve ebben a korcso-
portban és bízom abban, hogy jö-
võre neki is összejön a bajnoki
arany. A csapateredmények is jól
sikerültek, a lányok bronzérmet
szereztek, a fiúk pedig tudtak ja-
vítani rangsorolt helyükön. Pihe-
nésre azonban nem lesz idõnk,
hétvégén a junioroké a fõszerep,
az õ magyar bajnokságuk követ-
kezik. Utána Dobó Istvánnal,
Vernyel Sárával és Flumbort Sá-
rával Tatára utazunk, ahol kezde-
tét veszi az Eb-felkészülés a válo-
gatott kerettel – fogalmazott az
edzõ, Piecs Adrienn.

Polgár László

BBaajjnnookkii ccíímméérrtt mmeenntt,, ss mmeegg iiss kkaappaarriinnttoottttaa

Képünkön balról Flumbort Sára, Piecs
Adrienn, Dobó István

Megkezdõdött a megyei lab-
darúgó igazgatóság által szerve-
zett Téli Nagypályás Torna,
melynek küzdelmeiben két né-
gyes, az A-, és B-csoport mérkõ-
zéseit Nagykanizsán, az Olajbá-
nyász-mûfüvesen rendezik.

Az elsõ körben az A jelû kvar-
tetten belül a Nagykanizsai LE a
Galambok SC-vel mérkõzött és
nyert 8-0-ra. A gólok közül négyet
Szabó István vállalt magára, de
Völgyi Dávid, Anger Tamás, Kot-
nyek István és Szalai Dániel is be-
köszönt. A Kiskanizsai Sáskák SE
a Szepetnek SE-vel 0-0-t ért el.

A második fordulóban a Nagy-
kanizsai LE ellenfele a Letenye
SE volt, s 1-1-es végeredmény
született, a kanizsaiaknál ismét
Szalai Dániel volt eredményes. A
Kiskanizsai Sáskák a Napred FC-
vel mérkõzött, s végzett szintén 1-
1-re, náluk Kálcsics Ferenc talált
be.

Innen folytatják a csapatok feb-
ruár 8-án, szombaton 9 órától: az
NLE a Semjénháza SE, míg a
Kiskanizsa a Zalakomár ellen ját-
szik.

Február 9-én, vasárnap már a
rájátszás következik a megyei tor-
na keretén belül, és a dél-zalai vá-
ros mûfüvesén, ahogy eddig is,
reggel kilenc órától kezdõdnek a
mérkõzések.

P.L.

SSzzoommbbaattoonn 
jjöönn aa 
ffoollyyttaattááss

Egyed Zsanett (képünkön a
dobogó második fokán), a Kani-
zsai Birkózó SE sportolója szá-
mára mondhatni már a szokásos
módon indult az év, hiszen az
ausztriai Wolfurtban rendezett
versenyen, a Flatz Open 2014-en
idén is szõnyegre lépett. A rangos
nõi nemzetközi kupa junior/fel-
nõtt korcsoportjának 53 kg-os
mezõnyében szerepelt, s szerzett
második helyet.

A Skóciától Szlovákiáig tucatnyi
ország válogatott indulóit fogadó
FILA-versenyen Egyed Zsanett

súlycsoportjában erõnyerõként
kezdett, majd a zalaegerszegi
Kõrösi Kittit – végül – tussal múlta
felül a negyeddöntõben. A legjobb
négy között, egy, már felnõtt válo-
gatott osztrákot gyõzött le 4:0-ra,
és csak a fináléban maradt alul egy
felnõtt Eb-8. német birkózó ellen.

Egyed Zsanett teljesítménye
egyben azt is jelentette, hogy a ma-
gyar válogatott szakvezetése neve-
zi a már teljes mértékben felnõtt
„korosztályos” nõi Paris Open küz-
delmeire is a kanizsai versenyzõt.

P.L.

AAuusszzttrriiaa uuttáánn kköövveettkkeezzhheett aa ppáárriizzssii ffeellnnõõtttt vveerrsseennggééss 
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Maestro Étterem és Pizzéria (Nk, Rózsa u. 6.) www.maestrokanizsa.hu
Nyitva: hétfõtõl-csütörtökig: 11.00 - 22.00, péntek-szombat: 11.00-24.00, vasárnap: zárva

Rendelés: 0693/516-919, 0630/975-1367, 0670/360-0040

2014. február 10 – február 14. 11.00 óra - 14.00 óráig

Menü éthordóban: 750 Ft, csomagolva: 850 Ft
Állandó menü: 850 Ft, csomagolva: 950 Ft

Pizzák, frissensültek, saláták
www.maestrokanizsa.hu
Rendezvényeket 80 fõig vállalunk!

HÉTFÕ: Cukorborsóleves A: Lecsós sertéskaraj, tarhonya B: Besameles-spenótos lasagne
KEDD: Olaszos zöldségleves A: Rakott káposzta B: Pulykacsíkok bundázva, zöldséges rizs,
savanyúság SZERDA: Frankfurti leves A: Sertésvagdalt, hagymás burgonyasaláta B: Mág-
lyarakás étcsokis öntettel CSÜTÖRTÖK: Májgaluska leves A: Sertéspörkölt, dödölle,
savanyúság B: Füstölt sajt rántva, kukoricás rizs, tartárPÉNTEK: Lencse krémleves A:Töltött
paprika, fõtt burgonya B: Cigánypecsenye, hasábburgonya, savanyúság

VALENTIN NAPRA alakú pizzák felár nélkül rendelhetõk.
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