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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 31. szám
2015. október 1.

Új államtitkárok
a Nemzetgazdasági
Minisztériumban

Cseresnyés Péter
ezután
választókörzete
képviselete mellett
a munkaerõpiacért
és képzésért
felelõs államtitkár
is lesz
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az NGM által kiadott sajtóközleményében tudatta, hogy a tárcáját érintõ változások közt néhány személyi változás is szerepel. Ennek nyomán
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
és térségének országgyûlési képviselõje lesz a munkaerõpiacért
és képzésért felelõs államtitkár.
Az NGM-ben történõ személycserék indoklása közt szerepel, hogy Czomba Sándor
munkaerõpiacért és képzésért
felelõs, szeptember végével lemondott államtitkár helyére
2015. október 1-jétõl Cseresnyés Pétert érkezhet. Cseresnyés Péter 2002 óta tagja az Országgyûlésnek. 2006 és 2010
között Nagykanizsa alpolgármestere, majd 2010-tõl 2014-ig
a város polgármestere volt.
2014-tõl az Országgyûlés Gazdasági Bizottságának tagja.

SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTOR

tanfolyam indul szimulátoros oktatással

10.10. (hétvégi) 08:00-12:00 (Szo-V)
10.14. (hétközi) 16:00-20.00 (H-Sz-P)
GKI ÉS ADR TANFOLYAM
Vizsgák: 10.17., 10.31., 11.07., 11.21.
(szombat)
Jelentkezési határidõ: vizsgák elõtt 10 nappal
Statisztikai mutatók: www.startoktatas.eu/minosegpolitikank

JELENTKEZÉS:
0630/288-3746 vagy a helyszínen

A társadalom és Nagykanizsa is
nyertese ennek az intézetnek
Ünnepélyes megnyitóval zárult
egy több éves folyamat. Megnyitotta kapuit Magyarország legújabb és legmodernebb gyermekvédelmi intézménye: a Nagykanizsai Javítóintézet. A megnyitóünnepségen elõször Magyari László, a
Debreceni Javítóintézet igazgatója, a most zárult szakmai projekt
vezetõje lépett a mikrofonhoz.
 A javítóintézetek sorában utoljára negyven éve készült el valami
új: az immár 18. éve a Debreceni Javítóintézetként funkcionáló, de
1972-ben még lányok ellátására
megépült gyermekotthon. Kifejezetten javítóintézeti ellátás biztosítására szolgáló intézmény létesítésére pedig több mint 100 évvel ezelõtt volt példa: az aszódi és rákospalotai nevelõintézetek megépítésekor  sorolta a Nagykanizsai Javítóintézet szakmai vezetését is ellátó

szakember.  Örömmel jelenthetem
be, hogy Magyarország Kormányának kiemelt projektjeként, 2015-ben
elkészült hazánk ötödik javítóintézete, a nagykanizsai is. Projektgazdaként büszkén mondhatom: az intézet elkészült, és felkészült a gyermekek fogadására  mondta határozottan Magyari László.
A dél-zalai térség országgyûlési
képviselõje, Cseresnyés Péter hangsúlyozta: mindenki, a társadalom,
Nagykanizsa és az idekerülõ gyermekek is nyertesei ennek az intézetnek.
 Az igazi megismerés: bukások
sorozata, amit mindannyiszor gyermetegen boldog talpra állás követ.
Ez az idézet Franz Kafka gondolata,
és ezt felhasználva bátran mondhatjuk: a talpra állás házát adjuk most át.
A remény épületét, a segítség falait, a
felelõsségvállalás intézményét 
mondta a politikus.  Széchenyi István szerint azokból a kövekbõl, ame-

lyek utunkba gördülnek, egy kis
ügyességgel lépcsõt építhetünk. Nos,
a Nagykanizsai Javítóintézet kétségkívül ilyen, kövekbõl épült lépcsõ lehet az ide kerülõ, megtévedt fiatalok
számára. Egy esély, hogy rátaláljanak
a helyes útra, hogy késõbb, itteni tapasztalataikra is alapozva, a társadalom hasznos, megbecsült polgárai lehessenek. A Nagykanizsai Javítóintézet léte a közgazdaságtanból ismert
gyõztes-gyõztes helyzet példája, vagyis minden szereplõ nyertese ennek.
A társadalmunk, mondhatjuk úgy is,
hogy egész Magyarország nyertese
azért, mert megoldódik egy probléma. Egy probléma, amely a megtévedt fiatalok jövõjével kapcsolatosan
merül fel. Azért volt szükség egy új
intézetre, erre az intézetre, mert eddig
ilyen a Dunántúlon egyetlen egy sem
volt. Az pedig mára tény, hogy az elõzetes letartóztatásba kerülõ, 14 és
(folytatás a 2. oldalon)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fõ utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedõ üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
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(folytatás a címlapról)
18 év közötti fiataloknál sokkal
kisebb a társadalmi visszailleszkedés esélye, ha az elõzetest 
amely akár évekig is eltarthat  valamelyik büntetés-végrehajtási intézetben töltik.
 És kétségkívül nyertes Nagykanizsa is. Azzal, hogy Kanizsára esett
a kormányzat választása, közel 2,5
milliárdos beruházás valósulhatott
meg a városban, annak minden hasznával, lehetõségével. Már csak azért
is, mert munkahelyteremtõ beruházásról beszélünk, olyanról, amely tovább javítja Nagykanizsa munkaerõpiaci mutatóit, és biztos megélhetést,
hosszú távú perspektívát kínál a
munkavállalóknak, a beszállítóknak,
tehát több száz kanizsai családnak 
szögezte le a térség országgyûlési
képviselõje.  És nyertesek lehetnek
a fiatalok is, akik a régióból, a Dunántúlról kerülnek ide, akik zömében
hátrányos családi környezetbõl érkezve botlanak meg. A jobb élet esélye nekik is jár. A javítóintézetben folyó oktató és nevelõ munka  mint
azt a neve is mutatja  azt a célt szolgálja, hogy javítson az életükön,
hogy mutasson számukra olyan utat,
amelyre lépve akár a jövõ mesteremberei, orvosai, tanárai, szociális szakemberei lehetnek. És lehetnek, hiszen a debreceni modellben mindenre van példa, és biztos vagyok benne,
hogy a nagykanizsai intézet is betölti
majd a küldetését. A fiatalok itt, a
javítóban esélyt kapnak, valódi
esélyt, ugyanis a javítóintézet nem
börtön. Itt nincsenek cellák, s a fiatalokkal minden napszakban szakemberek foglalkoznak, akiknek az a céljuk, hogy a megtévedt tinédzserek

lehetõséget kapjanak a normális életre. Aki ért a leckébõl és elfogadja a
felé nyújtott segítõ kezet, úgy kezdheti felnõtt életét, mint korosztályából bárki más  hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Dénes Sándor polgármester szintén azt a nagy feladatot említette,
amelyet ez az intézet el fog majd végezni mindenki reménye szerint.
 Ez a megnyitó- és avatóünnepség egy idevezetõ út végét, és egyben egy nemes célokkal tûzdelt,
hosszú út kezdetét is jelenti. Olyan
emberi és közösségi hitre lesz szükség ebben az intézetben, amely a
legerõsebbekre jellemzõ csak, akik
képesek egymást és önmagukat, és
ebbõl merítkezve az ide érkezõ fiatalokat is a jövõ lehetõségeinek végtelene felé fordítani. Mert fel kell tudni ébreszteni a vágyat a méltó emberi élet iránt, és közben vissza kell
tudni helyezni a társadalomba azo-

kat a fiatalokat, akik vagy kiszakítattak onnan, vagy soha meg sem gyökereztek abban.

 Ezért tudnunk kell, hogy az
idekerülõ fiatalok sérülékenyek
lesznek, mert gyökértelen létezésük
azzá tette õket. A mi feladatunk, az
itt dolgozók hivatása az lesz, hogy
ezt a hiányt, ezt az ûrt pótoljuk,
hogy a jövõ lehetõségét valósággá
tegyük számukra. Ne feledjük,
hogy ezen intézet sok megtévedt fiatalnak jelent esélyt, ezen intézet
nevel, tanít, utat mutat, visszailleszt
és munkára nevel. S ne feledjük azt
sem, hogy több mint száz itt dolgozónak jelent munkát, családjának
megélhetést. És mindezekért a lehetõségekért szeretném kifejezni a
magam és a város polgárainak köszönetét a debreceni nevelõintézet
vezetésének és munkatársainak,

A megnyitóünnepség az aszódi,
a rákospalotai és debreceni növendékek mûsorával folytatódott,
majd Czibere Károly, az EMMI
szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelõs államtitkára
osztotta meg gondolatait a meghívott vendégekkel.
 Keresem a szavakat a gyerekek produkciója után, talán egy
rövid tõmondat kifejez mindent:
igen, lehet. Igen, van remény, van
váltóátállítás, van pályaátigazítás,
pályaátállítás. Nem eleve elrendelt, hogy valaki azon a pályán
folytassa, amelyen elkezdte 
mondta határozott meggyõzõdéssel az államtitkár.  Ezek a visszajelzések ma Magyarországon, a

Magyarország kormányának és
mindazoknak, akik részt vállaltak a
munkában e nemes cél érdekében.
Isten áldása kísérje az itt nevelõdõ
fiatalokat és az itt dolgozó, hivatást

társadalmunk számára, mint egy
falat kenyér, oly mértékben fontos
üzenetek. A kormány társadalompolitikájának legfontosabb üzenete pedig: akar és tud is esélyt teremteni. Ma Magyarországon a
gyermekvédelem tud esélyt teremteni, hogy ezek a fiatalok vissza
tudjanak térni a társadalomba.
Köszönöm a befogadó város,
Nagykanizsa lojalitását és megértését, mert hiszek benne  ez az
intézet is teljesíteni fogja küldetését: utat mutatni és esélyt adni a
fiataloknak  fejezte be Czibere
Károly.
Az ünnepélyes megnyitó után
dr. Páhy János plébános és Hella
Ferenc református lelkész áldotta
meg az épületet, majd a szalagátvágás után állófogadás és egy, a
Nagykanizsai Javítóintézetet bemutató séta várta a vendégeket.

teljesítõ munkatársakat  zárta gondolatait Dénes Sándor polgármester.

Dr. Papp Attila
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Közgyûlési sorok
Újabb
mûfüvesek épülhetnek
A közgyûlés döntött: városunk
önkormányzata pályázatot nyújt
be az MLSZ-hez, két, újabb mûfüves labdarúgó pálya építésére.
A kisméretû, 22x42 m-es focipálya egyike a Kõrösi-Péterfy Általános Iskola Csokonai utcai
székhelyintézményét, míg a másik
a Zrínyi-székhelyintézményt gazdagítaná, amennyiben sikeres lesz
a pályázat, az MLSZ labdarúgó
pályaépítési-programjában.
A szükséges 200-200 ezer forint
pályázati biztosítékot a város idei
költségvetésében elkülönítette a
testület. A beruházás megvalósítási
költsége  pályánként  bruttó
38.5 millió forint, mindennek
30%-a megy a város zsebébõl az
építésre, ami kétszer 11 millió
550000 forint.

Nevén nevezik
Eddig pusztán helyrajzi számokon volt ismert két, kanizsai utca. Az érintett kiskanizsai
és szabadhegyi útszakasznak  a
közgyûlés döntésének értelmében  immár neve (is) lett.
A sáska városrészben lévõ út hivatalos elkeresztelését egy helyi
vállalkozó, Kovács Ferenc kezdeményezte, akinek a Kiskanizsától
északra fekvõ Felsõmajorban
mûködõ baromfitelepére nem lehet
 ezáltal nem is tudja  kézbesíteni
a hivatalos küldeményeket a Magyar Posta. Az indoklás szerint
azért, mivel nincs utca és házszámmal megjelölhetõ címe a családi
vállalkozásnak. Mindez a jövõben
másként lesz, hiszen nevet kapott
a(z) (nevetlen) utca. Ugyan nem
önálló, külön utcanevet, hanem,
mivel folytatása a Kismezõ utcának
az érintett szakasz, ugyanezt a nevet kapta. Másik új, nevén nevezett helyrajzi szám  egy beépített lakótelek- pedig Sánc városrészben van, a Szabadhegy és a Besenyõ utca között. Most már hivatalosan is ez utóbbi utca nevét viseli.

Korrigálták
a bölcsõdei
térítési díjakat

A költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési
nyersanyagnormáiról és a térítési díjak módjáról szóló önkormányzati rendeletet módosították, ugyanis korábban tévesen
határozták meg a bölcsõdei térítési díjak összegét.

elõször a miniszterelnök kanizsai vizitje során esett szó. A tervezett létesítmény megépítése 
az elõzetes kalkulációk szerint 3 milliárd forintba kerül majd,
helyszíne pedig a mostani uszoda-strand tõszomszédsága, azaz
a Sétakert (egy része, nem teljes
egésze) lesz.

A versenyuszoda
beruházási
programja kipipálva

Bizzer András önkormányzati
képviselõ, a Pénzügyi Bizottság
elnöke a napirendi pont kapcsán
elmondta: a majdan épülõ versenyuszoda újabb bizonyíték arra, hogy
Nagykanizsán valóban új idõszámítás kezdõdött. Hangsúlyozta azt
is, a létesítmény  amely várhatóan 2018-ra készül el, a jelenlegi
uszoda mellett  a 60 milliárd forintos Mura-program részeként,
annak jóvoltából épülhet meg.
Gyalókai Zoltán önkormányzati
képviselõ, a Városfejlesztési-és
Üzemeltetési Bizottság elnöke azt
hangsúlyozta: gyerekbarát uszodát
alakítanak ki. S az új épületet minél
több megújuló energia-elemmel látják el. Gyalókai Zoltán hozzáfûzte
még azt is, hogy az uszoda mellé
parkoló is kialakításra kerül, épp
ezért ennek építésénél figyeljenek a
Sétakert fáira, minél kevesebb sérüljön vagy kerüljön kivágásra.
Gábris Jácint, a Jobbik képviselõje e napirendnél megjegyezte: lehetõleg a választások elõtt készüljön el az uszoda.
Dénes Sándor polgármester közölte: a Sétakertet ne kezeljük a
Mura-programmal együtt.
 A Sétakert sosem lesz olyan,
mint régen, fénykorában. Sajnos,
azokat a fákat pedig, amik útban
lesznek az építkezéskor, ki kell
vágnunk.

A csütörtöki közgyûlésen a városvezetés elfogadta az 50 méteres fedett versenyuszoda beruházási programját, amelyrõl leg-

Módosították a
szociális ellátásokra
vonatkozó díjakat

Még múlt hónapban fogadták el
a közgyûlésen a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés
élelmezési nyersanyagnormáiról
és a térítési díjak megállapításának
módjáról szóló önkormányzati
rendelet módosítását.
Az akkori döntés értelmében az
élelmezési nyersanyagnorma egy
ellátottra jutó napi összegét 9 százalékkal megemelték. Az elõterjesztésben olvasható indoklás szerint a korszerû, egészségesebb táplálkozás hatályba lépése miatt volt
szükséges az emelés. Ez maga után
vonja a minõségileg jobb alapanyagok felhasználását, melyek beszerzése többletköltséget jelent.
A módosítás érinti az egész napos ellátást is, ahol a napi három
étkezés mellett biztosítják a továbbiakban is lesz tízórai és az uzsonna, mint kisétkezési forma. Az
ebéd nyersanyagnormáját külön
meghatározzák.
Akkor a bölcsõdei díjakat tévesen határozták meg, így szükséges
volt a módosítás.
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A közgyûlésen elfogadták a
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
Az ápolási hozzájárulás havi
összege a nyugdíjminimum 90
százalékról 100 százalékra módosul. Mivel április 1-tõl a szociális törvény módosult, az önkormányzat által nyújtott ápolási hozzájárulást ápolási díjnak
kell tekinteni, ezért annak öszszegét járulékfizetési kötelezettségként nyugdíjjárulék levonása
terheli.
Változtak a rendszeres gyógyszer hozzájárulás jogosultság feltételeinek szabályai, így a hetvenedik életévet hatvanötödik
életévre csökkentették. Ezen túl
meghatározták a ténylegesen kifizetett minimum és maximum öszszeget.
Módosultak a hátralékkezelési szolgáltatásra való jogosultság feltételei. Az elõgondozás
(a hátralékkezelési támogatás
megállapítását megelõzõ tanácsadás) idõtartama harminc
napra csökken. A hátralékkezelési szolgáltatásban részesülõ
ügyfél a lakásfenntartási szolgáltatás révén védendõ fogyasztóvá válik, járnak neki a
szolgáltató által nyújtott kedvezmények (moratórium).
A lakásfenntartási támogatással kapcsolatban is történtek
változások. A jelenlegi szabályzás nem nyújt lehetõséget arra,
ahogy azok a háztartások illetve
családok, akik lakásfenntartási
költségüket javarészt a társasházi közös költségbe fizetik, az
önkormányzat által nyújtott hozzájárulást célzottan a lakhatásukat jelentõs mértékben veszélyeztetõ kiadásaikhoz kaphassák.
A bajcsai falunap központi helyszíne ezúttal is a helyi Kultúrház
volt, melynek környékén a gyerekeket többek között a murakeresztúri
önkéntes tûzoltók bemutatója várta,
a nagyobbakat pedig finom falatok
és szórakoztató-hagyományõrzõ
mûsorok. Az elõadások sorát a
Bajcsai Rezedák zárta. Pintér Gabriella, a Bajcsai Kulturális Egyesület
elnöke elmondta: Szerintem mindenki megtalálhatja magának a szórakozást. Úgy látom, egyre inkább
az a tendencia, hogy évrõl évre többen és többen vagyunk.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A büfét le kell
bontani
A Platán sori Pingvin büfé
ügyét vetette fel közgyûlési interpellációjában Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke. Az érvényes közgyûlési határozat szerint  mellyel a környékbeli lakosság teljes mértékben egyetértett , az építményt december
31-ig le kell bontania a bérlõnek.
Mivel néhány munkahely megszûnésével jár az intézkedés, illetve
a továbblépéssel kapcsolatban is
van elképzelése a bérlõnek, a kérését közvetítve a városatya megkérdezte Dénes Sándor polgármestertõl, sor kerülhet-e egy utolsó egyeztetõ tárgyalásra a bérlõvel.
A közgyûlési döntés értelmében a
városképbe nem illeszkedõ vendéglátóhely közterület-használati szerzõdését az önkormányzat nem kívánja
meghosszabbítani. A bérlõ méltányos
módon 5 év türelmi idõt kapott arra,
hogy ez idõ alatt meg tudja oldani üzlete jövõjének feltételeit. Amennyiben üresen álló önkormányzati tulajdonú üzlethelyiséget szeretne bérbe
venni, erre lehetõsége van, a Vagyongazdálkodási Zrt. munkatársai e téren
minden felvilágosítást megadnak
számára. A bérlõvel történõ további
egyeztetéseknek tehát nem látja indokoltságát a polgármester.

Csónak és
kerékpár-kölcsönzési
lehetõségekrõl
A Csónakázó-tavi kölcsönzõvel kapcsolatban jelezte a szállásadók észrevételét közgyûlési
interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselõ.
A városatya elöljáróban megemlítette, hogy vannak olyan turisták,
akik azért jönnek városunkba,
hogy megnézzék a Csónakázó-tót,
és eltöltsenek egy-két napot a környékén. Viszont hiába keresik a
csónak- és kerékpár kölcsönzési lehetõséget, ez nem áll rendelkezésükre, holott a tó neve is azt sugallja, hogy lehet csónakázni. Többen
panaszkodtak már emiatt a szállásadóknál. A képviselõ azt kérdezte
Dénes Sándor polgármestertõl,
lesz-e mindezekre lehetõség a jövõben, és ezeket a szolgáltatásokat
kell-e biztosítania az alvállalkozónak. Véleménye szerint mindezek
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emelnék az egész komplexum turisztikai értékét.
A polgármester válaszában az
alábbiak olvashatók: a Csónakázótónál 2014-ben felépült turisztikai
látogatóközpont üzemeltetésével az
önkormányzat a VIA Kanizsa Nonprofit Zrt-t bízta meg. A látogatóközpont épületében büfé, értékmegõrzõ, kerékpárkölcsönzõ, valamint
turisztikai információs pont mûködik. Ezen tevékenységek többsége

szakhatóságok által jóváhagyott
mûködési engedély birtokában végezhetõ, ezért a létesítmény üzemeltetését megpályáztatta az önkormányzat. A pályázat nyertese ez év
júniusától mûködteti a központot,
melynek a nyitva tartását és a nyújtandó szolgáltatásokat a bérleti szerzõdésben szabályozták.
A bérlõ a felsorolt valamennyi
funkció elérhetõségét biztosítja. A
látogatóközpont megépülésekor a

társaság és a bérlõ is jelezte a tulajdonos önkormányzat felé, hogy
tárolóhely hiányában a kerékpárkölcsönzés csak korlátozott számban oldható meg, és tõkeerõs vállalkozó nélkül a csónak és vízibicikli kölcsönzés csak önkormányzati támogatással oldható meg. A
tároló építésének és a vízi sporteszközök beszerzésének igényét pedig
a jövõ évi önkormányzati költségvetés elõkészítésekor jelzik.

Gyógyszertári ügyelet - október
Dátum
2015. október 1.
2015. október 2.
2015. október 3.
2015. október 4.
2015. október 5.
2015. október 6.
2015. október 7.
2015. október 8.
2015. október 9.
2015. október 10.
2015. október 11.
2015. október 12.
2015. október 13.
2015. október 14.
2015. október 15.
2015. október 16.
2015. október 17.
2015. október 18.
2015. október 19.
2015. október 20.
2015. október 21.
2015. október 22.
2015. október 23.
2015. október 24.
2015. október 25.
2015. október 26.
2015. október 27.
2015. október 28.
2015. október 29.
2015. október 30.
2015. október 31.

Gyógyszertár neve
REMÉNY
KIRÁLY
BENU
BENU
ZSÁLYA
BENU
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
BENU
KELETI
KIRÁLY
BENU
REMÉNY
SALVIA
BENU
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU
BELVÁROSI
FAGYÖNGY

címe
GARAY U. 14.
KALMÁR U. 4.
TÁBORHELY U. 4.
TAVASZ U. 26.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
ROZGONYI U. 1.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.

telefonszáma ügyeleti idõ
93/314-967
22:00-06:00
93/536-620
22:00-07:00
93/510-135
21:00-08:00
93/311-607
08:00-06:00
93/516-280
22:00-06:00
93/311-531
22:00-06:00
93/310-403
22:00-06:00
93/310-367
22:00-06:00
93/311-607
22:00-07:00
93/310-402
21:00-08:00
93/536-620
08:00-06:00
93/314-967
22:00-06:00
93/536-610
22:00-06:00
93/510-135
22:00-06:00
93/510-151
22:00-06:00
93/516-280
22:00-07:00
93/311-531
21:00-08:00
93/310-403
08:00-06:00
93/310-367
22:00-06:00
93/311-607
22:00-06:00
93/310-402
22:00-06:00
93/536-620
22:00-08:00
93/311-531
08:00-07:00
93/314-967
21:00-08:00
93/536-610
08:00-06:00
93/510-135
22:00-06:00
93/510-151
22:00-06:00
93/516-280
22:00-06:00
93/311-531
22:00-06:00
93/310-403
22:00-07:00
93/310-367
21:00-08:00

Ismerõs Önnek a probléma?

SASHALMI OPTIKA
Nem elég hosszú a karja, hogy elolvassa az apró betûs szöveget?
Szerencsére erre a problémára már van megoldás. A látáskorrekció legkorszerûbb módja 40 év
felett a multifokális (progresszív) szemüveg, amely látható választóvonal nélkül biztosít éles
képet minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép elõtt) és távolra egyaránt. A
megoldás: Varilux multifokális lencsék.
A Varilux lencséket kifejlesztésük óta több mint 400 millió ember viseli világszerte. A Varilux volt
az elsõ kereskedelmi forgalomban megjelenõ multifokális lencse, amelyet Bernard Maintenaz, az
Essilor kutatója alkotott meg több, mint 50 évvel ezelõtt. Ezek voltak az elsõ generációs Varilux
lencsék. Ezt követõen a márka számos fejlesztésen ment keresztül, de vezetõ szerepét azóta is sikerült megtartania. Ma a Varilux család 7. generációját köszönthetjük az optikai piacon, a Varilux S
4D szériát, amely olyan egyedülálló technológiáknak köszönhetõen, mint a Nanoptix vagy a Synchroneyes, korlátlan látásélményt nyújtanak a viselõjüknek minden távolságra.
VARILUX S SERIES  KORLÁTLAN LÁTÁSÉLMÉNY
Most elõször olyan multifokális lencsét tudunk az Ön számára ajánlani, mely határtalan
szabadságot biztosít Önnek: stabil látásélményt mozgás közben és széles látóteret.
Az ajánlat 2015. szeptember 15. és december 31. között érvényes.
Az akció részleteirõl érdeklõdjön üzletünkben!

NAGYKANIZSÁN CSAK A SASHALMI OPTIKÁBAN!
IDÕPONT EGYEZTETÉS:
Nagykanizsa, Sugár u. 1. tel.: 06-93-789-962,
Nagykanizsa, Platán sor 1. tel.: 06-93-310-644
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Kanizsa  50 éves a karosi fürdõ

5

Dr. Ruszinkó Ádám a létesítmény megnyitásának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, amelyen emléktáblát is avattak, emlékeztetett arra, hogy az
évek során mintegy 5 ezer négyzetméteresre bõvült fürdõkomplexum az ország hatodik legnagyobb
ilyen intézménye, a régióban pedig
a legnagyobb négyévszakos fürdõ.
A megnyitás óta eltelt 50 évben
csaknem három magyarországnyi ember, több mint 27 millió látogató kereste fel a komplexumot  tette hozzá.
Mint mondta: Zalakaros szálláshelyein évente több mint 400 ezer
vendégéjszakát regisztrálnak, s ez
alapján Magyarország 10 legkedveltebb úti céljának egyike a zalai
város. A népszerûsége annak is köszönhetõ, hogy az utóbbi évek fej-

Lépésrõl-lépésre
50 évvel ezelõtt szeptember 5-én nyitotta meg kapuit a fürdõ. Ahogyan sok
fürdõhely, úgy Zalakaros is a kõolajkutatásnak köszönheti ismertté válását,
hiszen 1962-ben kõolaj után kutatva
találtak 2307 méter mélyrõl feltörõ 96
fokos, ásványi anyagokkal dúsan telített
termálvizet. Erre alapozva kezdõdött el
a gyógyfürdõ építése 1964-ben, s a létesítmény a következõ év szeptemberében
már meg is nyílt. Eddigi rekordja 1988ban volt, amikor 891503 vendéget fogadott, fennállása óta pedig eddig majdnem 28 millióan látogatták.
Az elmúlt 50 évet a folyamatos fejlõdés jellemezte. A létesítmény megnyitáskor csak egy 340 négyzetméteres termálmedence és egy kisebb gyermekmedence állt a vendégek rendelkezésére, amely
rövid idõn belül kevésnek bizonyult,
ezért 1968-ban egy sportmedencével bõvítették, majd 1971-ben egy újabb, 520
négyzetméteres termálmedence készült
el. 1975-ben adták át a Zalakaros jelképe-

lesztései révén a kisgyermekesek
számára is egyre vonzóbbá vált, s
ennek révén mára a hazai egészségturizmus új fellegvára minden
generáció számára.
Az államtitkár kifejtette azt is, hogy
a most záruló európai uniós költségvetési ciklus éveiben 15 projekt révén
összesen több mint 2 milliárd forint
fejlesztési forrást nyert a város.
Novák Ferenc polgármester (Fidesz-KDNP) egyebek közt azt
idézte fel, hogy a fürdõ 1965-ös
megnyitása idején egyre inkább kihalófélben lévõ település a turizmusnak köszönhetõen 1984-re
nagyközségi, 1997-ben pedig városi rangot nyert. A zalakarosi tucatnyi szálloda, a félezer magánszállás, a számtalan szolgáltatás és
a most is zajló új fejlesztések mind
a turizmusnak köszönhetõek, de ez
azt is jelenti, hogy a fürdõ a térség boldogulásának záloga.
A fürdõ nyitásának 50. évfordulója alkalmából kiadott sajtóanyag
szerint az önkormányzati tulajdonú
részvénytársasággá válás óta a fürdõ tárgyieszköz értéke közel nettó 7
milliárd forinttal növekedett, vagyis
az 1992-es 334 millióról 2014-re 7
milliárd 320 millió forintra emelkeként is ismert legyezõ tetõs fedett fürdõt,
amellyel a hely négy évszakossá vált.
1978-ban hivatalosan megtörtént a karosi
víz gyógyvízzé nyilvánítása is. 19911992-ben aztán létrejött a gyógycentrum,
vagy más néven gyógykert, majd néhány
évvel késõbb, 1999-ben felavatták az ország elsõ fedett élményfürdõjét is. 2000ben a Zalakarosi Fürdõ beltéri élményfürdõ projektjéért a fürdõ Innovációs Nagydíjat kapott. A népszerû hullámmedencét
és a kültéri élménymedencéket 2002ben alakították ki. A strandi fõbejárat fogadóépülete, a tetõtér beépítés és a felújítás 2004-ben valósult meg, majd 2005ben a fedett élményfürdõ további bõvítése következett, ekkor épült meg az uszoda, a népszerû fekete lyuk csúszdával és
egy szauna világ is. 2008-2011 között
megvalósított kiemelt projekt keretében
a fürdõ fogadóépülete 2010-ben nyerte
el impozáns külsejét, 4 szinten, 5200 m2en, majd egy évvel késõbb a fedett fürdõ
gyógyászati részlegének rekonstrukciója
következett a wellness és medical wellness kezelõhelyiségek kialakításával.

dett. A pályázatokkal létrejött beruházások összértéke nettóban mintegy 5,5 milliárd forint, amelybõl a
pályázati támogatás összege 1 milliárd 655 millió forint volt.
Az átlagosan 180 dolgozót foglalkoztató fürdõben a fejlesztések
a megtermelt nyereségbõl, az önkormányzat által fel nem vett osztalékból, alaptõke-emelésbõl és
pályázati forrásból, valamint beruházási, fejlesztési hitel bevonásával valósultak meg.
Manninger Jenõ miniszteri biztos,
országgyûlési képviselõ beszédében
2011 nyarán készült el a strandon a többcélú homokos sportpálya, majd 2012ben nyitotta meg kapuit a kültéri
Vízipók-Csodapók gyermekvilág. 2013ban elkészült a szauna udvar. Ugyanebben az évben végezték el a legyezõ tetõs fedett fürdõ és a környezetében lévõ
pihenõterek teljes felújítását, új fitness
medence létesült, valamint egy csupa
üveg lépcsõházzal érhetõ el a strandkert.
2014-2015-ben a fürdõ területén az öszszes gasztronómiai egység megújult.
Az elmúlt években alakították ki
azt a komplex épületfelügyeleti rendszert és automatizált frekvenciaváltós
üzemeltetés bevezetését, amelyek segítségével üzemeltetik a kutakat, épületeket, medencéket, fûtés-és szellõzõ
rendszert. Jelenleg folyamatban van a
fürdõ területén lévõ Termáltó- és
ökopart kialakítása, ahol az elfolyó
termálvíz hasznosításával biztosítják a
tó vízkészletét. Valamint a tó mellett
készül az ország legmagasabb szárazföldi csúszdája, tóparti sétaút, fogadóépület és mesedomb.

kiemelte: a gyógyhelyek vonzáskörzetében sikerült egy kicsit fejlettebb
és sokkal szebb környéket teremteni,
emberek százai, ezrei számára munkahelyeket biztosítani. Nyilván szerencse, és adottság is, hogy olaj helyett gyógyvizet találtak. De ha ezt
nem használták volna ki, és nem így
építették volna meg a korábbi évtizedekben, akkor most nem lehetnének
büszkék rá azok, akik végig vitték a
fejlesztéseket. De mindig van mit javítani, és ezt meg is teszi a város 
folytatta a miniszteri biztos. A turizmus területén mind országon belül,
mind országon kívül, és a nagyobb
régióban is rendkívül komoly a verseny. Zalakaros állta ezt a versenyt, a
város vezetése mindig megtalálta,
hogy mire kell építenie. És az elképzelések szerint megvan a kihívás a
következõ évtizedekre is.
Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke megköszönte
mindazok munkáját, akik megtették
az elsõ lépéseket a fürdõalapítás
feltételeinek kidolgozásához, akik
elindították a fürdõ fejlesztését, valamint a további üzemeltetõk munkáját. Az eredmények azokat igazolják, akik felismerték a mai gyorsan változó, fejlõdõ világban azt,
hogy egy pillanatra sem lehet megállni, csak akkor lehet talpon maradni, ha készek vagyunk megújulni, és képesek vagyunk állandóan
fejleszteni. A Gránit Gyógyfürdõ
Zrt. ilyen szervezet. Bízunk abban,
hogy fürdõvárosunk a jövõben is
hozzájárul szûkebb- és tágabb pátriánk gyarapodásához.
Az emléktáblát Novák Ferenc,
dr. Ruszinkó Ádám, Manninger Jenõ és Bene Csaba avatta fel a fürdõ bejáratánál.
MTI - B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

A fürdõ turizmust, a turizmus
pedig várost teremtett a zalai
dombok között, és mára az ország hatodik legnagyobb fürdõje
a zalakarosi, ahol több mint 27
millió vendég fordult meg a nyitás óta  mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelõs államtitkára csütörtökön Zalakaroson.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Ötven éve nyitották meg a zalakarosi fürdõt
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AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga
Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció
utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630959-3080

Fergeteges õszi operett gála
OSZVALD MARIKÁVAL és
KALOCSAI ZSUZSÁVAL a HSMK-ban
Az operett világ sztárjaival érkezik az Orfeum Vándorszínpad
október 13-án Nagykanizsára. Az örökzöld slágereknek, a színpadi látványnak és a sok-sok humoros jelenetnek köszönhetõen
felejthetetlen élményre számíthatnak az operett kedvelõi.
A népszerû sztárok között ott lesz mindenki kedvence; Oszvald
Marika Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas magyar színésznõ, operett
énekes, érdemes mûvész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja
és Kalocsai Zsuzsa Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész, operettprimadonna is. A fiatal tehetségek közül kiemelkedik Jurina Beáta, az
Orfeum Vándorszínpad szubrettje, valamint Bálint Csaba tenor.
Három órán át, zenétõl megrészegült szüreti hangulatot, igényes
kikapcsolódást ígér tehát az operett szerelmeseinek október 13-án
19.00 órakor az Orfeum Vándorszínpad mûsora a Hevesi Sándor
Mûvelõdési központban. Jegyek már kaphatóak a HSMK-ban.

INDUL A SZÍNHÁZI ÉVAD
a Kanizsai Kulturális Központban
Októbertõl ismét a már megszokott minõségben szeretnénk
szórakoztatni Önöket. A korábbi évadokhoz méltóan ismét kiemelkedõ színmûvészek játékát élvezheti a közönség.
A teljesség igénye nélkül szerepet vállal nálunk: Gálvölgyi János, Benedek Miklós, Vári Éva, Molnár Piroska, Voit Ági, Vándor Éva, Jordán
Tamás, Lukács Andor, a fiatalabb generációból Nagy Sándor, Kovács
Patrícia, Péterfy Bori, Szabó Kimmel Tamás, Makranczi Zalán látható a
HSMK színpadán."  mondta el Marics Zsuzsanna, mûvelõdésszervezõ.
Több sikerdarab is bemutatásra kerül: Száll a kakukk fészkére, És már senki sem ( korábbi címe: Tíz kicsi néger), Aranytó, Egy bolond százat csinál, Meseautó, Hello Dolly, Apácák, Csakazért is szerelem az Elsõ Emelet dalaival.
Érvényes bérletét a 2015/2016-os évadra október 7-8-9-én újíthatja meg a HSMK-ban, új bérletet pedig október 12-13-án válthat.

2015.10.01.

8:51

Page 7

Kanizsa  Hirdetés

2015. október 1.

Újra indul az idõsek képzése!
November 2-tõl a Szenior Iskola örökifjú diákjai ismét benépesítik a
BLG, a Mezõ Gimnázium és a Halis István Városi Könyvtár padjait.
Most már nemcsak informatikát illetve angolt tanulhatnak az idõsek, hanem német nyelvet is, sõt a korábban eredményesen tanulók számára haladó angol és informatika is indul.
JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - KEZDÕ
ingyenes, õszi, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ...................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: kedd , szerda, péntek

(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni
aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, szerdai napokon a BLG, kedd illetve pénteki napokon a Mezõ Gimnázium oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS A NÉMET NYELVBE
ingyenes, õszi, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam idõpontja: hétfõ, kedd, szerda
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium támogatásával valósul meg.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE - HALADÓ
ingyenes õszi, heti két órás, összesen 30 órás képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
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Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: minden csütörtökön 15.00-17.00 (15 alkalom).

(a beosztás megkönnyítése érdekében legalább 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni
aláhúzással)
A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, a Batthyány Lajos Gimnázium és a dr. Mezõ Ferenc Gimnázium támogatásával valósul meg, ezen két gimnázium nyelvi oktatótermeiben, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - EZÜSTNET KANIZSA - kezdõ
ingyenes, õszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam választott idõpontja: hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, péntek.
(a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni aláhúzással)

A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Halis István
Városi Könyvtárban hétköznapokon, 15-18 óra között, valamint szerdai napokon 15-18 óra
között a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban, heti 1-1 alkalommal.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

JELENTKEZÉSI LAP - EZÜSTNET KANIZSA - haladó
ingyenes, õszi, heti 3 órás, összesen 30 órás számítógépes képzés idõsek részére
Jelentkezési határidõ: 2015. október 20. (kedd) 12.00 óra
A JELENTKEZÕ NEVE: ......................................................................................
Leánykori neve: .....................................................................................................
Születési helye: ....................................... Szül. idõ: .............................................
Lakcíme: ................................................................................................................
Telefonszáma: ........................................ E-mail: .................................................
Legmagasabb iskolai végzettsége: ........................................................................
Szakmai végzettsége: ............................................................................................
A tanfolyam idõpontja: minden csütörtök 15 óra.
(a beosztás megkönnyítése érdekében 2 megfelelõ napot kérünk megjelölni aláhúzással)

A képzési díj: 0 Ft.
A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében,
az önkormányzat, és az oktatási intézmények támogatásával valósul meg a Batthyány Lajos
Gimnázium Informatika1 oktatótermében.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, melyet legkésõbb 8
nappal mondhat le a jelentkezõ. Ezt követõ lemondás vagy a tanfolyamról való indokolatlan
hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.
Nagykanizsa, 2015.

......................

Aláírás:...................................................

A választott jelentkezési lap kitöltve leadható a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõdobozban továbbá a Halis István Városi
Könyvtárban. Bõvebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 0620-8492309, e-mail: idosugyitanacs@gmail.com.
Az újság oldal egyben kivágható és leadható a fenti helyeken. Amelyre jelentkezni kíván, töltse ki, amelyre nem, azt áthúzással jelölje.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
NYÍLT VERSENYTÁRGYALÁST HIRDET
a Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérbeadására
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: 2015. október 12. 13.3014.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.00.
ADY U. 2. - ERZSÉBET TÉR 1.  157 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: 2015. október 14.00-14.30.
A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.10.
CSENGERY U. 2.  79 M2 , ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.20.
CSENGERY U. 1-3.  28 M2, ÜZLET
1.800 Ft/m2/hó+ÁFA=2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 8.008.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.30.
CSENGERY U. 4.  87 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 10.3011.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.40.
DEÁK TÉR 13.  36 M , ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 9.3010.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 9.50.
2

=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.50.
PLATÁN U. 4. FSZ. 3.  49 M2, IRODA/RAKTÁR
700 Ft/m2/hó+ÁFA=889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA=127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 9.00-9.30. A
versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 11.00.
ROZGONYI U. 1. 1. EM. 16.  48 M2, IRODA
1.100 Ft/m2/hó+ÁFA=1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó.
51 M2, GALÉRIA
450Ft/m2/hó+ÁFA= 572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50Ft/m2/hó+ÁFA=64
Ft/m2/hó. Összesen 99 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október
12. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 11.10.
ROZGONYI U. 1. 1. EM. 8.  42 M2, IRODA
1.100 Ft/m2/hó+ÁFA=1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó.
24 M2 GALÉRIA
450Ft/m2/hó+ÁFA=572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50Ft/m2/hó+ÁFA=64
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 15.30-16.00. A
versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 11.20.
THURY TÉR.  56 M2, ÜZLET/RAKTÁR
700Ft/m2/hó+ÁFA=889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA=127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 9.30-10.00. A
versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 11.30.

ERZSÉBET TÉR 18.  117 M2, ÜZLET
1.800 Ft/m2/hó+ÁFA=2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 9.3010.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 10.10.

SUGÁR U. 53.  108 M2, ÜZLET
600 Ft/m2/hó+ÁFA=762 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA=127
Ft/m2/hó.
48 M2, RAKTÁR
300 Ft/m2/hó+ÁFA=381 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50Ft/m2/hó+ÁFA=64
Ft/m2/hó.
15 M2 PINCE
150 Ft/m2/hó+ÁFA=191 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 50Ft/m2/hó+ÁFA=64
Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október
12. 11.15-11.45. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 11.40.

ERZSÉBET TÉR 20.  59 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 10.3011.00. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.20.

CSENGERY 1-3. PINCERÉSZ  80 M2, IRODA/RAKTÁR
500Ft/m2/hó+ÁFA=635 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA=127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 8.30-9.00. A
versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 11.50.

ERZSÉBET TÉR 20. 1. EM.  116 M2, IRODA
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.30.

ADY 1. 2. EMELET  20-150 M2 IRODA/RAKTÁR
700Ft/m2/hó+ÁFA=889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA=127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 14.30-15.00. A
versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 12.00.

FÕ U. 2.  15 M2, ÜZLET
1.800 Ft/m2/hó+ÁFA=2.286Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október. 12. 11.0011.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.40.

KALMÁR U. 6. VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN KÜLÖNBÖZÕ
20-42 M2 ALAPTERÜLETÛ ÜZLETEK KIADÓK.
(Bérleti díj 300Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 550Ft/m2/hó+ÁFA,
valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ 50Ft/m2/hó+ÁFA=63Ft/m2/hó. A
bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 11.30-12.00. A versenytárgyalás ideje: 2015. október 14. 12.10.

ERZSÉBET TÉR 10.  76 M2, ÜZLET
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA=1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA
=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2015. október 12. 9.009.30. A versenytárgyalás ideje : 2015. október 14. 10.00.

FÕ UTCA 23.  21 M2, ÜZLET
900 Ft/m2/hó+ÁFA=1.143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ 100Ft/m2/hó+ÁFA

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet.
Érdeklõdni a 0693/311-241 számú telefonszámon.
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Kiadó önkormányzati bérlakások
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ
(csere), illetve nem rendelkezõ pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Kisfaludy u. 33. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 27 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: félkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.992 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
2. Nagykanizsa, Liszt F. u. 8/A. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 29.951 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 15.00. - 15.30.
3. Nagykanizsa, Attila u. 14/A. II. em. 7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.335 Ft. Alakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 14.30. - 15.00.
4. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. IX. em. 2.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.785 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015.
október 13. 10.00. - 10.30.
5. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen
belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 61.472 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 13.30. - 14.00.
6. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/D. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.976 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október
12. 15.30. - 16.00.
7. Nagykanizsa, Zárda u. 3. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 17.170 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október
12. 9.00. - 9.30.
8. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lph. 2. em. 4.
A lakás alapterülete: 46 m2, szobaszám: 1+ fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.230 Ft. lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 12. 8.00. - 8.30.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött
fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 17.784 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2015. október 13. 15.30. - 16.00.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu
honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 30.

Megtekinthetõ az M9-es
engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõségen
OKTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa
közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthetõ a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon.
A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhetõ:
http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján olvasható.
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Kanizsa Antológia 16.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi
és képzõmûvészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 16. számú kötetében
történõ megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek és grafikák.
Pályázati feltételek: Nagykanizsán és a Nagykanizsai Járásban állandó lakhellyel rendelkezõ, valamint nagykanizsai születésû alkotók pályázhatnak.
Egy pályázó több pályamûvet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45
sor 12-es betûnagyság, palatino linotype betûtípussal) terjedelemben.
Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályamûveket az alábbi két
e-mail címre egyidejûleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és
kardosferenc@gmail.com.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 16. számában, 2015. decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 5 db
tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A pályázat beadásának határideje: 2015. október 7. (szerda) 17.00 óráig

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
1. Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2
területû lakás. Kikiáltási ára: 8.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdõ idõpontja: 2015. október 13-án 10 óra.
2. Nagykanizsa, Király utca 19. szám alatti 45. hrsz, lakóház, udvar, gazdasági
épület ingatlan. Kikiáltási ára: 6.100.000 forint. A versenytárgyalás kezdõ idõpontja: 2015. október 13-án 11 óra.
A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház,
1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalások részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról, valamint az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás:
311-241/116. mellék.

Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bedõ György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdõs László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje a
palini és korpavári lakosoknak minden hónap elsõ keddjén 17 órától 18 óráig
a Palini Általános Iskolában, aznap 18.30 órától 19.30 óráig a Nagykanizsai
Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) tart fogadóórát.
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Szõlõsi Márta a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi
u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.

Polgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. október 7-én (szerdán) tartja
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalótermében.
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Kanizsa  Színes

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
SZÍNES VALLOMÁSOK
A Belsõ Világunk Festõközösség
tagjainak kiállítása. Megtekinthetõ:
október 6-ig.
ALKOTÓ DIÁKOK
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium tanulóinak rajzkiállítása. Megtekinthetõ: október 15-ig.
Október 2. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK
KLUB
A klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi
Róbert és Szûcs Sándor. További információ: 30/283-2511
Október 5. 17 óra
BORKEZELÉS ÉS EGYÉB
ÕSZI TEENDÕK A KERTBEN
ÉS A SZÕLÕBEN
Elõadó: Varga József (Vargagazda).
A belépés DÍJTALAN!
Október 6. 10 óra - Aradi Udvar
ÜNNEPI MÛSOR AZ ARADI
VÉRTANÚK TISZTELETÉR
Október 7. 17 óra
Én hobbim sorozat keretében
FESTMÉNYEK BÉLYEGEKEN
Papp Ferenc gyûjteményének bemutatása. Megtekinthetõ október 16-ig.
Október 7. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ
NAGYKANIZSA
Aranyosi - Dombi - Ketten az úton
Jegyek elõvételben a nagykanizsai
Tourinform Irodában, ill. a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon kaphatók. Belépõdíj: 2 900 Ft.
SZÍNHÁZBÉRLETEK VÁSÁRLÁSA 2015/2016 ÉVADRA A
HSMK-BAN:
Október 7-8-9.: régi bérletek megújítása 9-13 és 14-18 óráig
Október 12-13.: új bérletek vásárlása 9-13 és 14-18 óráig

Október 8. 19 óra
A FEKETE A BARNA MEG AZ
ÕSZ - különleges, zenés kamara
elõadás. Szereplõk: Benkõ Péter,
Abebe Dániel - BEBE, Kató Zoltán.
Rendezte: Mikó István. Belépõdíj:
elõvételben 1500,-Ft, a helyszínen:
1900 Ft.

Október 2. 18 óra
IDÕSEK NAPJA RENDEZVÉNY - BAJCSA
Október 3-4.
AGYKONTROLL TANFOLYAM
2. RÉSZ - Oktató: Baglyas György
Október 10.
V. ORSZÁGOS NÉPEK TÁNCA Népek Zenéje rendezvénysorozat
A rendezvény szervezõje és információ: Hontravel Kft. hontravelkft@gmail.com

2015. október 1.

 Ismered a KFT. dalát, ugye?
Siker, pénz, csillogás. Ez az álmom. Moziba járni érdemes. Na,
az én esetemben csak az utolsó
mondat igaz. Mindent imádok,
ami film. Nem csak a sztárokat.
Akár egy díszletbe is bele tudok
bolondulni. Ezért utaztam a La
Manche-on túlra. Az álmaimat
akartam, akarom valóra váltani
Ha nem ismerném, azt mondanám
Kurta Lillára, elsõ blikkre: olyan
lány, akit megszédített ideje korán a
sok hollywood-i kasszasiker. A mûmosolyú színésznõk, az amorózó
színészek és az a sok parasztvakítás, amikkel a filmek (be)etetik a jó
népet. Ám a 25 éves kanizsai lányról
régóta köztudott szerettei és a kanizsai amatõrszínész-mecénások körében: majd megkattan a filmes szakmáért, a pódiumért és az alakításért.
Lilla kora diákévei óta a Honvéd Kaszinó Diákszínpadának oszlopos tagja, számtalanszor szerepelt édes komikaként különbözõ darabocskákban. Sõt, anno diákszínész-bandát
verbuvált: a Harmónia Társulat is az
õ nevéhez fûzõdik. Rendezett filmeket, forgatókönyveket írt, emellett
önálló, zenés estékkel, de még rajzkiállítással is megörvendeztette a kanizsai publikumot. Mert  mint már
annyiszor mondtam  élete a film.
Épp ezért, lassan két esztendeje,
fogta magát, és elutazott Londonba,
az európai filmes szakma tûzfészkébe.
 Úgy voltam vele: ha pár másodpercnyi szerep jut, attól is boldog leszek. Amint megérkeztem Londonba, rögvest jelentkeztem egy statiszta-közvetítõ ügynökségnél. Majd
vártam a hívó szóra, hátha valahol,
valaki, valamelyik filmbe pont az én
karakteremet keresi. Emellett ingyenes castingokra is jártam. Ahogy
mondtad az imént: saját magamat
menedzseltem  mesélte Lilla.
Tévedés azt hinni, hogy mást
sem tett ez a helyes kanizsai lány,
mint várt a filmes-sültgalambra.
Meg kellett élnie valamibõl, mivel
kint sincs kolbászból a kerítés.
Dolgozni kezdett egy rendezvényszervezõ-vendéglátós cégnél.
 A munkahelyem jobban bevitt
a filmes berkekbe, mint maga a
statiszta-közvetítõ. Sok hírességgel, köztük Angelina Jolie-val is
így tudtam többször összefutni.
Erzsébet királynõvel pedig vagy
tízszer
találkoztam,
amikor
például a Buckingham Palotában
melóztunk, hiszen szó szerint
Õfelsége pincére voltam.

És a film forog tovább
Lillának alakításilag-munkailag
nem sok brit filmhez volt köze.
Mindössze kettõhöz, de azok döfik voltak: a Bosszúállókban futár
volt, ami nagyobb titulus, mint
maga a statiszta szerep. 600 fontot
vágott zsebre vele.
 A másik nagy filmem a Starwars volt, errõl azonban nem árulhatok el sok részletet. Köt a titoktartás, amíg piacra nem kerül a
film. Remélhetõleg velem együtt,
ugyanis a gonoszt stábot erõsítettem, statisztaként. Egy perc a
vásznon, egész napos munkámba
telt. Csak a sminkelés volt öt óra
De ezzel a hatvan másodperccel
közelebb kerültem a nagy álmomhoz.
Apropó, ezek az úgymond nagy,
filmes vágyak. Lilla szerint  és ezzel nem árult el nagy titkot  keveseknek adatik meg, hogy néhány
momentum erejéig feltûnik egy filmecskében, aztán valaki felfigyel
rá és hirtelen befutott sztár lesz. Az
is pár embernek jön össze, hogy
egyáltalán bekerüljön egy múviba. A tehetség is vajmi kevés, és
Lilla szerint a megfelelõ kapcsolatokon sem múlik semmi, mármint
ott kint. Mindössze szerencse
kell egy jó nagy raklappal, és olyan
fizimiska, amilyet a rendezõ éppen
akar s megálmodott.

 Nekem ilyen arcom van-e? 
kérdezett vissza kacagva Lilla. 
Majd kiderül, ha jön egy telefon,
megkeresés. Igaz, ezt már itthonról várom.
Ugyanis 8 hónapnyi kint lét után
Lilla hazacuccolt, részint egészségügyi okok miatt, s mert rájött:
színészi papír, diploma nélkül kint
boldogulni  e világban  nem tud
és nem is lehet. Most itthon valósítja meg kicsiben az álmát,
nemrégiben a Viharfelhõk címû
életírta történetét vetítették a kanizsai moziban, egyébként nagy sikerrel. Próbálkozott a Színház- és
Filmmûvészeti Egyetemre is bejutni, vágó szakra, ahonnét szó
szerint kivágták: merthogy a felvételi bizottság szerint a huszonöt
éves lány túlkorosnak, azaz öregnek számít. Hmm
Lilla azóta munka után kajtat,
amíg nem talál, addig csinál magának, mert tétlenkedni képtelen.
 Az álmaimat sosem adom fel.
Jövõre visszamegyek, újra nekifutok. Sokáig csak lépcsõnek szántam Londont Hollywood-hoz.
Boldog lennék attól is, ha nyugodtan csücsülhetnék azon a lépcsõn. Mert akkor tudnám, valóban
ott a helyem.
Sz.Zs.
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Horoszkóp

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény
(8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet

III.21.IV.19. Kos
Ha a hétvégén fejfájás gyötri, ne gondoljon mindjárt a legrosszabbra. A stresszes
napok is nyomot hagyhatnak idõnként az
ember szervezetben. Ha teheti, töltsön
több idõt a családja körében.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSBA VEZETÕ GONDOZÓ,
ZALAKOMÁRI IDÕSEK KLUBJÁBA NAPPALI ELLÁTÁS
VEZETÕ, FOGYATÉKKAL ÉLÕK NAPKÖZI OTTHONÁBA
NAPKÖZI OTTHON VEZETÕ
beosztás betöltésére.
Jelentkezési határidõ: 2015. október 31.
Részletes információk: www.kozigallas.gov.hu, www.nagykanizsa.hu
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IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Nem lesz semmi gondja sem ezen a héten
az önbizalmával. Mivel megfogadta tapasztaltabb barátai tanácsát, bármit meg
tud oldani, és bármit sikerre tud vinni. Így
a kalandozásra is több ideje marad.

V.21.VI.21. Ikrek

Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft),
másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az elõírt 15 szót, úgy a tarifa dupláját kell
fizetni.) Keretes apróhirdetés 2500 Ft.

Ha nem lesz eléggé óvatos a hétvégén,
egy ismerõse elvonhatja miden energiáját. A kommunikációval nem lesz semmi
gondja, bátran megmutathatja az igazi
személyiségét.

VI.22.VII.22. Rák
A Hold állása szerint egy hétvégi összejövetelen lehetõsége nyílik egy különös
találkozásra. Ne akarjon mindenképpen
magyarázatot találni a történésekre, hanem alkalmazkodjon a helyzethez.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A szorgalmával nem lesz megelégedve ezen
a héten a családja. Tudomásul kell vennie
mindenkinek, hogy egy-egy munkával töltött hosszú hét után ön is elfáradhat. Álljon a
sarkára, és védje meg az érdekeit.

VIII.23.IX.22. Szûz
A hétvégén szüksége lehet minden
ügyességére. A bolygóállások szerint vetélytársa akadhat a konyhában. Ne törje
feleslegesen a fejét, az utolsó pillanatban
úgyis kiderül, ki a nagy Õ.

IX.23.X.22. Mérleg
Gondoljon néha saját magára is. Hogyha
nem tudja egyedül megvalósítani a vágyait, hívjon segítségül egy jó tündért.
Meglátja, még a legjobb barátai is megirigylik a jókedvét, a sikerét.

X.23.XI.22. Skorpió
A Hold jótékony hatásának köszönhetõen
ezen a héten csak a rokonszenves, udvarias
emberekkel lesz hajlandó szóba állni. Közöttük lesz olyan valaki is, akivel hosszú
távra köt gyümölcsözõ barátságot.

XI.23.XII.21. Nyilas
Halmozza el bókokkal, kedvességgel a
partnerét, mert a Hol állása szerint fárasztó hétvégére számíthatnak mindketten. Hogyha idejében akar végezni a tennivalókkal, vonja be õt is a munkába.

XII.22.I.20. Bak
Izgalmas hétvégére számíthat, hiszen az
összetorlódott feladatait kell sürgõsen
befejeznie. Legyen túl rajta minél elõbb,
és utána feltétlenül keressen magának
kellemes kikapcsolódást.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha úgy érzi, hogy segítségre szorul, mert nem
tudja egyedül megoldani a gondjait, ne adja
fel. Tegye félre a büszkeségét, és bátran kérjen
segítséget megbízható ismerõseitõl. Ha szükséges, ön is viszonozza a támogatásukat.

II.20.III.20. Halak
Ügyeljen arra, hogy ne billentse ki senki
sem a lelki egyensúlyából. A hétvégéjét
töltse tervezgetéssel, mert a Hold hatásának köszönhetõen a legfontosabbakat hamarosan megvalósíthatja.
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Gyõztesek Tapolcától Szegedig

A XXVII. Batthyány-Kanizsa
Kupa - VI. Bagonyai Attila Emlékverseny Rapid Nemzetközi Ifjúsági Sakk Egyéni és Csapatversenyt rendezték a Batthyánygimnáziumban és hat korosztályban mérkõztek egymással a
felek kilencfordulós rendszerben.

A verseny nemzetköziségébõl
adódóan például rögtön a legfiatalabbaknál, az A-korcsoport 8 éven
aluliak fiú mezõnyében horvát
gyõzelem született, de a gyõztesek
Szegedtõl Tapolcáig örülhettek az
elismeréseknek.
XXVII. Batthyány-Kanizsa Kupa - VI. Bagonyai Attila Emlékver-

seny Rapid Nemzetközi Ifjúsági
Sakk Egyéni és csapatverseny,
Nagykanizsa. Eredmények. A-korcsoport, fiúk: 1. Ivor Colev (horvát,
SK Stridon Strigova) 8,5 pont,
Amadej Kastelic (szlovén, SK
Murska Sobota) 8, 3. Rieger Richárd (Tapolca) 7. Lányok: 1. Kisbank Anna (Kaposvár) 4,5, 2. Németh Luca (Kõrösi - Nagykanizsa)
1, 3. Kiss-Szabó Eszter (Hevesi Nagykanizsa) 0,5. B-korcsoport, fiúk: 1. Varga Gábor (Szeged) 8, 2.
Pásztor Balázs (Géniusz SE Tata)
7,5, 3. ifj. Gombócz Ferenc (Pátyi
SE) 7. Lányok: 1. Vicze Kata (Baptista Sakkiskola Velence) 6, 2.
Bodó Boglárka (Tapolca) 5, 3. Farkas Virág (Szeged) 5. C-korcsoport,
fiúk: 1. Losonczi Marcell (Baptista
SI) 7, 2. Dibusz Domonkos (Géniusz) 6,5, 3. Bakos Balázs (Tapolca)
6. Lányok: 1. Juhász Judit (Tapolca) 6,5, 2. Gömböcz Zsófia (Szombathely) 6, 3. Honfi Viktória

(Kõrösi) 5. D-korcsoport, fiúk: 1.
Ács Márton (Tapolca) 7,5, 2. Horváth Balázs (Decs) 7,5, 3. Bérczi
Péter (Szeged) 6. Lányok: 1. Érseki
Tamara (Tapolca) 8,5, 2. Balogh
Eszter (Batthyány) 4,5, 3. Máyer
Boglárka (Petõfi Gimnázium
Bonyhád) 3,5. E-korcsoport, fiúk:
1. Haselbach Dávid (Aquaprofit
NTSK) 5,5, 2. Molnár Tamás (Petõfi) 4,5, 3. Joó Zsombor (Batthyány)
2. Lányok: 1. Sûcs Edina (Géniusz)
4,5, 2. Boa Boglárka (Batthyány)
3,5. F-korcsoport, fiúk: 1. Nagybíró
László (Decs) 7,5, 2. Varga Richárd
(Aquaprofit NTSK) 6,5, 3. Csordás
Dávid (Géniusz) 6. Lány: 1. Werner Anna (II. Géza Gimnázium Bátaszék) 5,5. Csapatverseny. A-BC korcsoport: 1. Tapolca VSE Kölcsey Nyomda 18, 2. Tapolca Rockwoll VSE 17,5, 3. Szombathelyi
Sportiskola 17,5. D-E-F-korcsoport: 1. Decs KSE 20,5, 2. Szeged
19,5, 3. Aquprofit NTSK (Haselbach Dávid, Varga Richárd, Horváth Csongor) 16,5.
Polgár László

Serdülõ bajnoki címet szerzett
Egerben múlt vasárnap zárultak a négy napos serdülõ ökölvívó országos bajnokság küzdelmei, melyen a nagykanizsai Botos
András Ökölvívó Akadémiát 
végül gyõztesként  Mátés Patrik
(képünkön jobbról, edzõjével Botos Andrással) képviselte 50 kgban.
Patrik a súlycsoportját alkotó
15 fõs mezõnyben folyamatosan
javulva jutott el a döntõig, majd
a bajnoki cím megszerzéséig.
Kezdésként a nyolc közé jutásért
Rigó Sándor tatabányai öklözõt
múlta felül, majd következett a

INGATLAN
Mórichegy elején gondozott, dupla
telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szõlõ nincs). Érd.:
06-20-3285-766,
06-93-323-737
(7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi,
72 m2-es, új építésû lakás eladó. Megtekinthetõ: kanizsailakas.ini.hu. Érd.:
0670-779-1773 (7732K)

SZOLGÁLTATÁS

Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint
összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)

négy közé kerülésért Molnár
Ádám (Szolnok), akit szintén
egyhangú pontozással gyõzött le.
Az elõdöntõben a hazaiak reménysége, Szõllössy Richárd
ugyan igencsak igyekezett, de
Mátés okos ökölvívással az elõdöntõt is kipipálta. A fináléban a
kõbányai klub részérõl Balog
Dávidot szólították a másik sarokba, de a Botos-akadémia neveltje a fõvárosi bokszolót is
egyhangú döntéssel gyõzte le.
Információink szerint Mátés
Patrik ezzel a sikerével még inkább megerõsíttette helyét az
oroszországi Anapában (kraszn-

odari régió) október 31. és november 9. között megrendezésre kerülõ serdülõ Európa-bajnokságra készülõ magyar válogatott keretében.
 Én is úgy éreztem belülrõl,
hogy jól megy a bokszolás és nagyon örülök, hogy végül sikerült
nyernem - mondta Patrik a gyõzelme után. A szakmai stáb részérõl is
ugyanígy vélekedtek és azt sem
szabad elfelejteni, hogy a bajnoki
címét egy telített súlycsoportban
szerezte, vagyis négy nyert párharcra volt szüksége a fiatal kanizsai nevelésnek.

Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István Tel.: 06-30597-1530 (7737K)

lok Nk-án és 15 km-es körzetében.
Tel.: Nagykanizsa, 0630-332-8422
(7735K)

P.L.

VEGYES
CARTE MAXIMUMOT (azonos
témájú bélyeg és képeslap) vásárolok.
Tel.: 0630-901-2482 (7734K)
Vázákat, nippeket, porcelán, üveg
és bronz tárgyakat készpénzért vásáro-

Véradás Vöröskereszt
2015. október 1. (kedd)
Pannon Egyetem Nagykanizsa
10:30  12:30 óra,
Vöröskereszt, Nagykanizsa
Sugár u. 28. 14:00  17:00 óra

Oválissá alakítható, sötétbarna, fa étkezõasztal hat db székkel eladó. Érd.:
0630-260-4544 (7736K)
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Fotó: facebook

Dobogó és elsõre teljesítés

ról a második) 35:12:47-tel szintén
belefért a 36 órás szintidõbe és telje-

Nos, mindketten célba is értek,
Lubics ezúttal a nõk versenyében
(ahol az idei 24 órás vb gyõztese, az
amerikai színekben induló Nagy
Katalin nyert) végül a harmadik helyet szerezte meg 29:18:44 órás idejével és zsinórban ötödször lett dobogós. Vajda Anita (képünkön jobb-

Fotó: Varga György

Az idei görögországi Spartathlon
ultrafutó versenyen is indultak
nagykanizsai futók, így a nõknél
már háromszoros gyõztes dr. Lubics
Szilvia (jobb oldali képünkön), valamint Vajda Anita, akik a Kanizsai
Futóklub tagjai is egyben.

sítményének érdekessége, hogy hatodik magyar hölgyként rajtolhatott
Görögországban az évek során és
ahogy az elõzõ öt versenyzõ, õ is teljesítette elsõre a távot.
***
S ha már a Kanizsai Futóklub:
október 4-én, vasárnap rendezik a
X. Kanizsai Futófesztivált, melynek rajtja és célja a hagyományoknak megfelelõen a kiskanizsai
Szent Flórián tere lesz. A teljesíthetõ távok között 21,1 km, 10 km
és 5 km szerepel, a remélhetõleg
(akár a szurkolóikkal együtt) mind
népesebb mezõny pedig 10 órától
startol, a 3x2 km-es váltók pedig
12.30 órakor rajtolhatnak.
P.L.

15

Városi
rangadó
Október 4-én, vasárnap kanizsai rangadót rendeznek a
megyei labdarúgók elsõ osztályában  minden esély megvan rá, hogy szépszámú közönség elõtt , hiszen a Sáskák
az UFC-t fogadja 15 órától a
kiskanizsai Sportkertben. A
hazaiak otthoni környezetben
kaptak már el náluk esélyesebbnek kikiáltott legénységet
(Szepetnek), a Nagykanizsa
pedig egyelõre igazi vezéregyéniség nélkül futballozik,
igaz, az esélyek talán mégis
mellettük szólnak.
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