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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

– Ezen csomagban, azon túl,
hogy komoly informatikai fejlesztés történik a kórházban,
közel száz terrabájt tároló kapacitást szereztünk be, ami a

kevés kórház rendelkezik. Kiépítését komoly tervezés, elõkészítés elõzte meg.
Dr. Brünner Szilveszter megjegyezte, az orvos-technológiai esz-

XXV. évfolyam 10. szám
2013. március 14.

rint, melybõl az eszközbeszerzés
is jelentõs, meghaladja az 1 milliárd forintot.
A kórház jelenlegi telephelyén a korábban végrehajtott

Átadták a képarchiváló PACS rendszert a kórházban
A struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztésnek
köszönhetõen egymilliárd forint
értékû orvosi mûszerrel korszerûsödött a Kanizsai Dorottya
Kórház. A központi digitális
képalkotó rendszer alkalmassá
teszi a kórházat arra, hogy nagyon gyorsan, az ország vagy a
világ bármely radiológiai osztályával, munkaállomásával kapcsolatba kerüljenek, lehetõséget
adva arra, hogy elinduljon a teleradiológiai szolgáltatás.
Dr. Brünner Szilveszter fõigazgató az átadással kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatón bemutatta a több egységbõl álló Struktúraváltoztatást támogató projekt
elsõ kontingensét, a PACS rendszert.

következõ tíz évben megoldja a
digitális képalkotó diagnosztika
tárigényét. Beszereztünk még
négy, egyenként három-három
monitort tartalmazó radiológiai
leletezõ munkaállomást, melyek világszínvonalú képleletezõ lehetõséget adnak a radiológus kollégák kezébe. Továbbá
beszerzésre került még öt képmegjelenítõ speciális monitor a
mûtõkbe, illetve az urológiai
endoszkópos laborba, melyeken
keresztül a mûtõben dolgozó
kollégák minden beteg képi dokumentációjához hozzáférhetnek, megjeleníthetik azokat. A
fõigazgató fontosnak tartotta
még elmondani, ilyen szintû
PACS (Picture archiving and
communication system) rendszerrel Magyarországon nagyon

közök zöme is leszállításra kerül
március végéig.
A Kanizsai Dorottya Kórház
építési rekonstrukciója 2012. április 27-étõl zajlik az Európai
Regionális Fejlesztési Alap és a
hazai központi költségvetés társfinanszírozásával. A fejlesztés
keretében számos osztály korszerûsödik, illetve a fõépület
folytatásaként megépülõ új épületszárnyban, annak alagsori részében a patológia, földszintjén
a sürgõsségi osztály, elsõ emeletén pedig a mikrobiológiai labor
kerül kialakításra. A folyamatos
mûködés mellett zajló építési beruházáshoz jelentõs mennyiségû
eszközbeszerzés, azon belül is
orvos-technológiai
fejlesztés
kapcsolódik. A projekt teljes
költsége közel 3,5 milliárd fo-

fejlesztések nem érintették a
különálló épületben mûködõ patológia és mikrobiológia épületét, az eszközállomány fejlesztését, a központi mûtõblokk,
szülõszoba és központi intenzív
osztályok korszerûsítését. A jelenleg zajló projekt a beteg és a
személyzeti útvonalak, a járulékos logisztikai szolgáltatások,
vizsgálati anyagmozgatás rövidülését, így az ellátás idõigényének csökkenését szolgálják.
Társadalmi elõnye, hogy a korszerû, modern ellátó egységek,
berendezések a betegek elégedettségét növelik, megtakarítást
jelentenek, a csökkenõ várakozási idõ pedig növeli a betegek
elégedettségét.
B.E.
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Újdonságok Nyert a pályázat, épülhet a javító
az Inkubátorházban
Több újdonság bevezetését indítja el hamarosan a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs
Központ, melyek elindítását 2013.
február 28-án hozott határozataival, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlése hagyta jóvá.
Az Inkubátorház emelt szintû
tanácsadási szolgáltatásait ettõl
az évtõl kezdõdõen, immár interneten is igénybe lehet venni. Az
online tanácsadást vállalkozási,
hitel, finanszírozási, pályázati,
innovációs, kutatás-fejlesztési és
mediációs területen is elérhetõvé
teszik. Természetesen ez nem
váltja ki összetettebb kérdésekben a személyes konzultációt,
minden esetre alkalmas lehet a
kényelmes ügyintézésre, és a
kapcsolatfelvételre. Bõvebb információ a http://www.inkubatornk.hu honlap szolgáltatásainál
érhetõ el, ahol a tanácsadásnál
email címek és telefonszámok is
találhatók.
Az Inkubátorház kihasználtságának növelése érdekében egy
máshol sikeresen mûködõ modell
bevezetését is elindítják ez évben.
Ez az Egy cég – Egy asztal konstrukció. Ennek tárgyi feltételeit
még a tavalyi évben, egy támogatás keretében berendezett 40 m2
iroda kijelölésével teremtették
meg. Ennek lényege, hogy havi
20.000 Ft + Áfa-ért bérelhet íróasztalt egy kezdõ, egy személyes
vállalkozás – osztozva két másik
hasonló vállalkozóval az irodán –
irodai infrastruktúrát. A szolgáltatás ára tartalmaz egy meghatározott irodai szolgáltatás keretcsomagot, hogy ezzel is segítsék a
vállalkozások mûködését (pl. havi
200 oldal másolás/nyomtatás, díjmentes szkennelés, stb.). E mellett
ingyen Wi-fi lehetõséget is biztosítanak. Cél az, hogy a klasszikus
inkubációs tevékenységet kiegészítve, ezzel is támogassák a kezdõ kisvállalkozásokat, akik késõbb – megerõsödve – önálló irodát is bérelhetnek az Inkubátorházban.
Kanizsa

Javítóintézet épül fiúk számára Nagykanizsán az Új Széchenyi Terv keretében, a Debreceni
Javítóintézet szakmai irányításával, ez jelentõs mértékben segíti majd a magyarországi gyermekvédelmi munkát – jelentette
be Halász János, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának
(Emmi) kultúráért felelõs államtitkára pénteken sajtótájékoztatón, Debrecenben.

A projektnyitót megelõzõ tájékoztatón az államtitkár hozzátette: jelenleg Debrecenben, Aszódon és Rákospalotán mûködik javítóintézet, a dunántúli zöldmezõs beruházás 2015. június 30-ra
készül el. Az intézeti hálózat a
gyermekvédelem speciális része,
ahol az elõzetes letartóztatásban
lévõ fiatalok javítóintézeti nevelést is kapnak – mondta Halász
János.

Szõke Barbara projektmenedzser tájékoztatása szerint a beruházás összköltsége 2 milliárd 248
millió 445 ezer forint. A projekt
az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg. A csaknem 5 ezer négyzetméteres intézményben 108,
elõzetes letartóztatásban lévõ fiatalt tudnak elhelyezni, s 125 alkalmazottnak adnak munkát.
Halász János az MTI érdeklõdésére elmondta: a nagykanizsai
beruházással a nyugati országrészben is megvalósul az ellátáshoz való egyenlõ esélyû hozzáférés. A létrejövõ javítóintézet a
rendelkezõ bíró számára a döntése kiszabásakor alternatívát jelent, az érintett fiatalok pedig az
elõzetes letartóztatás idejét pedagógiai és fejlesztõ hatású környezetben tölthetik.
MTI-Kanizsa

Postánkból:

Feltöltést kaphatna a
köztemetõ parkolója
Örömmel olvastam a hetilap
hasábjain, hogy a közgyûlés határozata alapján a rendelkezésre
álló 3402 köbméter kõzúzalékot
a zártkerti utak rendbehozatalára fogja a város felhasználni.
Szeretnék azonban egy párhuzamos javaslatot tenni, ami talán
érdemes a közgyûlés figyelmére,
mert még a zártkerti utaknál is
frekventáltabb területre vonatkozik. A köztemetõrõl van szó.
A fõbejárattól balra idomköves burkolattal vannak a parkolóhelyek ellátva. A jobb oldalon
sajnos nagy a sár, a víz. Javasolnám, hogy ide is kerüljön abból
a kõzúzalékból, és a város tegye
lehetõvé az eléggé elhanyagolt
terület feltöltését, megjavítását.
Sem anyag, sem költség többlet
nem merülne fel. Közérzetünk
viszont nagyot javulna.
Tisztelettel: Halasi Pál
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Dobri Katalin (+3630-640-8515). Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47.
földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/5006216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
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Lakossági fórumot hívott öszsze a miklósfai Mindenki Házában Sajni József, a terület önkormányzati képviselõje. A fórumon
részt vett Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ, Dr. Molnár József rendõrkapitány, Kassai Zoltán, a Dél-zalai
Víz- és Csatornamû vezérigazgatója, Horváth Balázs, a Saubermacher Kft. ügyvezetõje, Kámán
László, a Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatója, Szilágyi István, a helyi Mezõgazdasági Zrt.
képviselõje, Szabó István, a VIA
Kanizsa Kht. fõmérnöke, valamint Tárnok Ferenc, a polgármesteri hivatal osztályvezetõje
.
A közel harmincfõs fórum elsõ
és utolsó kérdezõje is hölgy volt. A
kisbabájával érkezõ Püschl Németh Zsófia arra volt kíváncsi, mikor lesz játszótere Miklósfának.
Miután Cseresnyés Péter polgármestertõl megkapta a megnyugtató választ, hogy legkésõbb, a nyár
végére teljesül a kérése, máris hazaindult az otthon lévõ gyermekéhez. A komplett játszótér még nem
készül el, de egymillió forint értékben olyan játékok érkeznek,
amelyeket a 4-5 éves gyerekek
használhatnak. Az utolsó kérdezõ,
Köteles Józsefné azt szerette volna
elérni, hogy méltányosságból kaphasson kedvezményt a mintegy
másfél millió forint bírság kifizetésére kötelezett Közmûvelõdési
és Városszépítõ Egyesület. Mint
az közismert, ugyan közcélból, de
építési engedély nélkül fogtak
hozzá a Mindenki Háza bõvítéséhez, szépítéséhez. Kérdésére nem
kapott kedvezõ választ a polgármestertõl, mivel jogszabály írja
elõ a büntetés megfizetését. Méltá-

nyosság, jogorvoslat nincs ebben
az esetben. – A büntetés meg nem
fizetése pedig kényszerbontással
jár – erõsítette meg Cseresnyés Péter válaszát a rendõrkapitány.
A több mint két órás összejövetelen Sajni József képviselõ értékelte az elõzõ fórum óta eltelt idõszak eredményeit, és 10 pontban
vázolta fel a megoldásra váró feladatokat.
Ilyen volt többek között: a temetõhöz vezetõ és a temetõben lévõ
belsõ út sürgõs felújítása, a Mindenki Háza mûködési költség-igényének biztosítása az önkormányzat által, a mûködési anomáliák helyi
rendbe tétele mellett. Nagy a látogatottsága az intézménynek és udvarának, sokat tett megszépítéséért önerõbõl a lakosság. Bízik benne,
hogy mûködését támogatni fogja az
önkormányzat egy megfelelõ öszszeggel. A tavalyi segítséget a képviselõ megköszönte Cseresnyés Péternek. – Könyvtári, mozgókönyvtári szolgáltatás van a városrészben,
ugyan csekély látogatottsággal. Pályázatokkal még lehetne javítani az
internet-hozzáférésen. A templomba járást segíthetné, ha a közelébe
tervezett buszmegálló – melynek a
tervei megvannak –, megépülhetne.
A képviselõ megemlítette az egyre
magasabb ivóvíz- és csatornadíjakat, a csõtöréseket. A díjemeléssel
kapcsolatos felvetését némi derültséget okozva azzal a megjegyzéssel
igazította ki Kassai Zoltán vezérigazgató, hogy idén még nem volt
áremelés. A belterületi utak és járdák felújítása régi igény, a zártkerti
utak is sürgõs beavatkozást igényelnek a szentgyörgyvári és mórichelyi
hegyhátakon egyaránt. Szükség lenne a helyi sport nagyobb mértékû
támogatására, a megelõzés érdeké-

ben a közbiztonság javítására, valamint az idõskorúak megsegítéséhez
szükséges felmérésre. A közterületek, parkok karbantartását közmunkások ugyan ellátják, de semmiféle
fejlesztés nincs ezen a téren. Szükség van a Volán menetrend ésszerû
átdolgozására, mivel a mostani módosítással nem oldódtak meg a csatlakozási problémák. Esõzések idején folyamatosan anyagi károkat
okoz a domboldalakról lezúduló
víz, és borzolja a kedélyeket a szemétszállítási díj megemelése is. Ebben az esetben is türelmet kért a lakosságtól Cseresnyés Péter. Mint
mondta, az energia árak csökkentésén túl a kormány szakértõi csoporttal kidolgoztatja a hulladékszállítási-, a víz-, és csatorna, valamint a
kéményseprõi díjak csökkentésének
a lehetõségét. – A közlekedõk hiányolják a korábbi években megszokott felfestett felezõvonalat az úttestrõl, és a kerékpárút kivilágítását,
melynek megvalósítására egy pályázat megoldást adhat.
A megjelentek között kérdést, véleményt, javaslatot fogalmazott meg
Németh József, Németh Géza, Hans
József, Gárdonyi József, Tóth Imre,
Dömötörffy Sándor és Imics László.
A legtöbb kérdést a hulladékszállítással és díjaival, az illegális szemétlerakással és a lomtalanítás idõpontjával kapcsolatban fogalmazták meg.
Annak ellenére, hogy a közbiztonsággal túlságosan sok probléma
nincs, szóba került a térfigyelõ kamerák kiépítése is, melyet az is indokol, hogy a település hat felõl nyitott,
könnyen el lehet „illanni”.
Sokan kérték a hegyi utak kátyúinak kijavítását, az útpadka rendbe
tételét, és a tíz évvel ezelõtti, nem
megfelelõen végzett csatornázás
következményeinek rendbe tételét.
A fórum végére nem maradt megválaszolatlanul egy kérdés sem. A
hivatal szakemberi ígéretet tettek
rá, bizonyos kérdésekben hamarosan a helyszínen is tájékozódni
fognak. A miklósfaiaktól úgy köszönt el Cseresnyés Péter polgármester, hogy a város szereti Miklósfát. Az utolsó szó jogán a házigazda Sajni József még hozzátette:
és errõl a szeretetrõl reméljük az
idén is tanúbizonyságot tesz.

Március 14. 17.30 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
„RÉTEGEK” - Págyi Zsóka képzõmûvész
kiállítása. Megtekinthetõ március 29-ig.
Március 15. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ
1848-49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 165.
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.
Március 16. 8.30 óra
Családi Hétvége
EGRY JÓZSEF TÚRA A FESTÕ
SZÜLETÉSÉNEK 130. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Részvételi díj: 800 Ft. A programra elõzetesen jelentkezni kell a pannonturak@gmail.com e-mailcímen vagy a 0630/546-9564 telefonszámon.
Március 16. 14.30 óra
Családi Hétvége
„HOL, MI? KANIZSAI HÁZAK ÉS
LAKÓI” - www.holmi.nagykar.hu "papírfolyam" változatának kiállítása.
Március 16. 15 óra
Családi Hétvége
TÖRTÉNELMI JÁTSZÓHÁZ
Huszárcsákó és kokárda készítése.
Március 16. 16.30 óra
Családi Hétvége
Fodor Sándor: CSIPIKE, AZ ÓRIÁS
TÖRPE - a Griff Bábszínház zenés bábelõadása. Belépõdíj: 400 Ft.
Március 17. 8-15 óra
Családi Hétvége
ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ
TALÁLKOZÓ
Érem- és bélyegbörze, ingyenes
árbecslés és szaktanácsadás.
Március 18. 14 óra
Az "Én hobbim" sorozat keretében
A "SZÍVBETEGEKÉRT" EGYESÜLET TAGJAINAK KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthetõ: március 30-ig.
Március 19. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
LIKE ME, LIKE ME - Az AULEA
Alapítvány táncszínházi elõadása
Belépõdíj: 1000 Ft; diákoknak,
nyugdíjasoknak 600 Ft.
Március 20. 14.30 óra
NAGYKANIZSA NÉPRAJZÁRÓL vetített képes elõadás. Elõadó: Kardos
Ferenc könyvtáros.
Március 21. 10 és 13.30 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Ifjúsági filharmónia
A SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR HANGVERSENYE

Március14. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
MENDELSSOHN
KAMARAZENEKAR
HANGVERSENYE
Belépõdíj: elõvételben 1500 Ft,
a helyszínen 1800 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK és
a Medgyaszay Ház jegypénztárában.
Március 15. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
BOGLYA KONCERT
ÉS TÁNCHÁZ. Belépõdíj: 800 Ft,
diákoknak 500 Ft.
Március 22. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
NÉPDALSZÍNHÁZ - A MAGYAR
JAZZ QUARTET KONCERTJE
Belépõdíj: 2000 Ft, diákoknak 1500 Ft.

B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Célokról, eredményekrõl Miklósfán
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nyegesen megnövekedett az osztályon, és emiatt fordul elõ, hogy
bizonyos kapacitásgondok miatt
nem tudjuk elvégezni a sokak által „megszokott” infúziós kúrákat. Ezeket csak lényegesen szorosabb indikációval, nem megelõzõ jelleggel, hanem gyógyító
célzattal lehet a betegek számára
biztosítani. Hangsúlyozni szeretném, azokban a betegségekben,
amelyekben a kezelésnek igazolt
haszna van, az ápoltak megkapják az infúziós kúrákat. Óriási nehézséget jelent, hogy a területi ellátási kötelezettség növekedése
nem járt együtt a napi finanszírozás növelésével, tehát ugyanak-

2013. március 14.
meg. A szakambulanciánk beindításával a krónikus betegek gondozása magasabb szintre kerülhetett. Az ügyeleti ellátás szempontjából hasonlóan fontos lépésnek tekinthetõ, hogy a neurológiai osztály levált a pszichiátriáról,
külön ügyeleti szolgálatot látunk
el, így nem fordulhat elõ az, hogy
nem neurológus szakorvos látná
el a nap 24 órájában az akut neurológiai problémával érkezõ betegeket. Tettünk lépéseket a trombolízis-kezelés gyakoribbá tételére. Háziorvosoknak küldött körlevél segítségével próbáltuk az
ezzel kapcsolatos teendõket és elvárásokat minél szélesebb körben

gös úton, amit manapság egészségügynek neveznek.
– Mit tart elsõ legfontosabb lépésnek orvosigazgatói munkájában?
– Azt, hogy felmérjük a különbözõ osztályok mindazon igényét,
amiben változtatni kell. Meghatározzuk a változtatás mikéntjét, és
szigorúan az osztályok vezetésével
együttmûködve a betegellátás javításának gördülékenyebbé, hatékonyabbá, rentábilissá tétele érdekében meghozzuk azokat az intézkedéseket, amelyektõl javulás várható. Ez a munka semmiképpen nem
mehet az osztály vezetõinek hatékony támogatása nélkül. Nagyon

Munkánk mérõszáma a betegek elégedettsége
Dr. Németh Lászlót, a Kanizsai
Dorottya Kórház neurológiai
osztályának osztályvezetõ fõorvosát bízta meg Dr. Brünner Szilveszter fõigazgató az egészségügyi intézmény orvosigazgatói
feladatainak ellátásával. A zalaegerszegi, országosan elismert
szaktekintély másfél éve dolgozik „kanizsai szívvel” városunkban.
– Mielõtt az új megbízással járó
feladatairól beszélgetnénk, tekintsünk vissza néhány hónapot. Mit
sikerült megvalósítania 2011 szeptembere óta az akkori elképzeléseibõl? – kérdeztük elöljáróban a Dr.
Németh Lászlótól.
– Szinte mind megvalósultak,
sõt néhány szempontból túl is teljesültek. Nagyon fontos eredmény, hogy a neurológiai osztály,
a neurológiai- és stroke betegellátást tekintve megkapta az úgynevezett 2-es kompetencia szintet, ami gyakorlatilag a megyei
kórházakkal egyezõ kompetencia
szint – részletezte az orvosigazgató fõorvos, majd ennek kapcsán még elmondta: e fölött csak
a hét regionális országos központ
áll. Tulajdonképpen mindenfajta
betegellátást el tudunk végezni
két apró dolog kivételével, amit a
TB el is fogad. Szintén nagyon
fontos változást jelent, hogy a területi elosztási rend megváltozásával elég komoly körzetet ide
csatoltak Somogy megyébõl, ezáltal a stroke betegek ellátási területe kétszeresére növekedett.
Eddig 123.000 ember, most
227.000 ember tartozik az osztályunkhoz. Ez az oka annak, hogy
az akut stroke betegek száma lé-

kora keretbõl kell a közel kétszeresére megnövekedett betegforgalmat kigazdálkodni. Azt mondanom sem kell, osztályunk orvosgárdája nem gyarapodott, ami
egyrészt az orvosok leterheltségét
jelentõs mértékben megnövelte,
másrészt, a betegeknek esetenként várniuk kell a különbözõ ellátásokra. Amit viszont ki lehetett
használni, és jó helyzetet jelent, a
többletfeladatok ellátásához az
egészségügyi kormányzat biztosított pályázat útján lehetõséget a
többletfeladat miatt szükséges
technikai háttér bõvítéséhez. A
fõigazgató úr vezényletével benyújtottuk a pályázatot, melynek
eredményeként több tízmillió forintos keretösszeget kaptunk a
többletfeladatok ellátásához: többek között új orvosi szoba-,
gyógytornaterem-, fekvõbeteg
kórterem kialakítására, a teljes
szubintenzív szobák komplett átalakítására, új nyaki ér ultrahangos készülék vásárlására, amelyek óriási minõségi fejlõdést jelentenek a kórház számára.
– Mindezekhez bõvítésre, plusz
helyiségek kialakítására is szükség
lesz?
– A 7. emeleten tervezünk
újabb helyiségeket, vannak ugyan
nehézségek, de megoldjuk azokat. A megbízás kapcsán még el
kell mondanom, nagyon örülök
annak, hogy a kórház régi vezetésének is élveztem a teljes bizalmát. A munkám során mindig
magam mögött tudhattam a vezetés támogatatását. E nélkül nem
lehetett volna elérni ezeket az
eredményeket, hasonlóan, a munkatársaim áldozatkész hozzáállása nélkül sem valósulhattak volna

elterjeszteni annak érdekében,
hogy az akut stroke-os betegek
legalább 3 órán belül, de 4,5 órán
belül mindenképpen kerülhessenek ellátásra. Ebben természetesen a lakosságra is nagy szerep
hárul, ne késlekedjenek orvoshoz
fordulni, ha akut beszédzavart,
vagy féloldali bénulást észlelnek
családtagjaikon, vagy saját magukon.
– A visszatekintés után térjünk
rá az új feladatokra. Most már
nemcsak a neurológiai osztály feladatait kell figyelnie, hanem az
egész kórházét, ami újabb kihívásokat, egy más típusú munkát,
részben menedzser szemléletû tevékenységet igényel.
– Nagy meglepetés volt számomra, amikor kórházunk új fõigazgatója, Dr. Brünner Szilveszter megkérdezte tõlem, elvállalnám-e az orvosigazgatói teendõket. Mint osztályvezetõ fõorvos,
korábban is kapcsolatban voltunk,
közismert, elõttem õ volt az intézmény orvos igazgatója. Megtaláltuk a közös hangot, úgy érzem, a
habitusunk is hasonló. Több alkalommal elbeszélgettünk, és úgy
gondoltam azonosulni tudok a vezetési stílusával, szándékaival.
Rendkívül nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy másfél éves kanizsai munka után engem találtak alkalmasnak arra, hogy együtt dolgozzak a menedzsmenttel a kórház jobbá tétele érdekében. A
most leköszönt fõigazgató, Bátorfi professzor úr nyomdokait követve, érdemeit maximálisan elismerve és tiszteletben tartva,
ugyanakkor fiatalosabb lendülettel próbáljuk a kórházat vezetni,
és lavírozni ezen a rendkívül rö-

bízom abban, hogy a kiválasztásomat megelõzték azok a fajta háttérbeszélgetések, amelyek alapján élvezhetem az osztályvezetõk bizalmát is, mert e nélkül a munkám
nem lehet sikeres.
Nagyon fontos lenne a már nálunk is krónikusan jelentkezõ orvoshiányon változtatni. Nyilván itt
anyagi és szakmai okok is szóba
jönnek. Az anyagiakon túlzottan
sokat változtatni nem lehet, de
mindenképpen még vonzóbbá
akarjuk tenni az itt dolgozó orvosok számára is a kórházat. A munka egyik legjelentõsebb része a
szóba jöhetõ pályázatok állandó figyelése, az azonnali reakció és jó
pályázatok beadása. A sikeres pályázat érdekében megfelelõ lobbi
tevékenységet kell folytatni, természetesen együttmûködve városunk vezetõivel, annak ellenére,
hogy nem a város a kórház fenntartója. Másik része, elemezni kell
a beteg-utakat. El kell gondolkodni azon, vannak-e olyan betegek,
akik a jobb ellátás reményében elhagyják városunkat, és meg kell
értenünk, hogy ezt miért teszik.
Hogyha ennek a hátterében olyan
gyakorlati probléma van, amin lehet segíteni, azt orvosolni kell annak érdekében, hogy ezek a betegek a továbbiakban Nagykanizsán
keressék a gyógyulásukat. Nagyon
fontos feladatot jelent a jövõben is
a kórházrekonstrukció folytatása.
Reméljük a diagnosztikus blokk,
illetve a mûtõblokk rekonstrukciójának befejeztével és az új sürgõsségi osztály beindulásával a város
lakossága is érezni fogja a minõségi javulást. Mindezekkel semmiképpen nem tekintjük a kórház rekonstrukcióját befejezettnek. Foly-
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tatjuk, próbálkozunk újabb pénzek
megszerzésével a már elavult és
gazdaságtalanul mûködõ nyílászárók, illetve a gépészet cseréjét,
korszerûsítését.
– Fontosnak tartjuk továbbra is a
jó kapcsolatot a Zala Megyei Kórházzal, a Pécsi Orvostudományi
Egyetemmel, a Somogy Megyei
Kaposi Mór Oktató Kórházzal, és
adott esetben a szombathelyi
Markusovszky Kórházzal. Részben igénybe vesszük a diagnosztikus osztályaik szolgáltatásait, mûtéti ellátásra ezekbe az intézményekbe küldjük a betegeket. Szintén lényeges a tudományos élet
fejlesztése. Regionális vagy akár
országos orvos konferenciák
Nagykanizsára hozatala, szakemberek meghívása akár házi tudományos ülésekre annak érdekében,
hogy naprakészen tudjuk a legújabb trendeket követni az orvostudományban.
– Mikor orvos igazgató és mikor
fõorvos? Hogy alakítja ki idõbeosztását?
– A délelõttöt folyamatosan a
neurológiai osztályon a napi
ügyekkel, betegellátással töltöm,
de ha szükséges, délelõtt is le tudok menni az igazgatásra. Délután
intézem az igazgatással kapcsolatos ügyeket, ha úgy adódik 4 óra
után is, vagy otthon nézem át az
anyagokat, hogy másnap felkészülve lehessen a napi ügyeket
rendezni. Úgy vállaltam a megbízatást, hogy a neurológiai osztályon végzett munkámat is maradéktalanul el tudjam mellette látni,
mert az a prioritás.
– Menedzserszemléletû tevékenységet igényel a napi ügyekben
való döntés is.
– Adott esetben ezek a betegek
ellátásával kapcsolatos panaszok
orvosolását, vagy a napi üzemelésben felmerülõ problémák elhárítását, az orvosi ellátást befolyásoló személyes gondok megoldását is egyaránt jelenthetik. Mindezeket csak akkor lehet megvalósítani, hogyha jó kapcsolatot ápolunk a kollégákkal. Igenis jöjjenek, merjenek megkeresni a
problémáikkal, és hozzák a megoldási javaslataikat is, mert azzal
sokban segítik a munkánkat. Fontos természetesen a jó kapcsolat a
lakossággal, a visszajelzéseik figyelése, mert a munkánk mérõszáma mégiscsak a betegek elégedettsége – összegezte Dr. Németh László.
B.E.

5

Nagykanizsát is elérte a Harlem-õ
õrület
A kanizsai diákokat is megfertõzte az új divat, melynek lényege,
hogy lüktetõ zenére sok ember „normálisan” mozog, majd õrülten vonaglik egyszerre. A helyszínek nagyon változatosak, esetünkben
az Erzsébet teret választotta a
„shake”-elõ tömeg.
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Megszépült a
a Kanizsa Centrumban
SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA
OPERATÍV PROGRAM JAVÍTÓINTÉZETI ELLÁTÁS
BIZTOSÍTÁSA FIÚK RÉSZÉRE A DUNÁNTÚLON C.
KIEMELT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁHOZ
KÓDSZÁM: TIOP-3.4.3/11/1
2013/03/08

A BENU egyet jelent a gyógyulással, a szakértelemmel. A betegek körében már jól ismert Nova Pharmacy gyógyszertárak tavaly májustól megújult arculattal, BENU márkanéven mûködnek
tovább.
Az új név nem csak új logót, hanem új koncepciót is jelent. A hálózat a 140 gyógyszertárát folyamatosan alakítja át, barátságos, korunk
igényeinek megfelelõ patikává. Városunk három BENU Gyógyszertára közül a Kanizsa Centrumban található patika az elsõ, amelyet átépítettek, sõt – hogy nagyobb legyen – egy üzlethelyiséggel még arrébb
is költöztettek. A Gyógyszertár így megújulva jóval túlmutat a „nagyüzemi”, zárt apotékán. De mégis miben más?
Már a külseje is feltûnõ, igényes és szemmel könnyen feltérképezhetõ,
amellett, hogy jól megközelíthetõ. Így a bejutás és a polcok közti tájékozódás nem okoz gondot sem az idõseknek, sem a babakocsival érkezõ családoknak. Az üzlettér meleg, hangulatos, világos színeinek, és nyitott, átlátható kialakításának köszönhetõen minden korosztály vásárlási igényeit
maximálisan kielégíti. A kulturált környezet, a szabadpolcos rendszer jóvoltából a betegek nemcsak az árcímkékkel ellátott, széles, tematikusan
csoportosított termékkínálattal találkozhatnak, hanem a szakképzett, udvarias, magas szintû hozzáértéssel rendelkezõ gyógyszerészekkel, szakaszszisztensekkel is könnyedén beszélgethetnek. Kilencen várják a gyógyulni vágyó embereket rugalmas nyitvatartási idõben, a hét minden napján.
Vényköteles, recept nélküli gyógyszerek, gyógyhatású- és magisztrális készítmények, szépségápolási termékek teljes palettája – medicinák A-tól Zig – minden egy helyen érhetõ el a BENU Gyógyszertárban.
– Hiszen pontosan ez a lényeg – mondta el dr. Kovács Gabriella
gyógyszertárvezetõ –, hogy a vásárlók a patikában idejüket hasznosan, egészségüket és életvitelüket jobbító körülmények között töltsék.
Ehhez pedig elengedhetetlen, hogy ne csak egy doboz gyógyszert kapjanak, hanem mellé szaktanácsot, kedvességet, jó szót. Hiszen nemcsak a betegséget kell gyógyítani, hanem minden tõlünk telhetõt meg
kell tenni a betegségek kialakulásának megelõzése érdekében – hangsúlyozták a BENU munkatársai –, és ez csak empátiával lehetséges –
a szaktudáson felül. Továbbá biztosítani kell minden medicinát és segíteni az eligazodást a sokféle vitamin, táplálék kiegészítõ, egyéb termék között. A megfizethetõ, jó minõségû BENU saját márkás termékek, a folyamatos akciók mellett a családias légkör miatt is sokan a
BENU Gyógyszertár mellett tették le voksukat.
Tartozzon Ön is az elégedett vásárlók népes táborába, gyógyulása
érdekében térjen be a BENU Gyógyszertárba!
További információk a www.benu.hu weboldalon.
BENU Gyógyszertár
8800, Nagykanizsa, (Kanizsa Centrum) Táborhely u.4.

A Debreceni Javítóintézet 108 fõs Javítóintézeti ellátást biztosító projektet valósít meg a Dunántúlon. A Nagykanizsán épülõ intézmény támogatási összege: 2.250.000.000 forint.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
A TIOP 3.4.3 konstrukció célja:
Új intézmény kialakítása a Dunántúlon, az elõzetes letartóztatás és javítóintézeti nevelés végrehajtásának biztosításával. Ezzel a nyugati országrészben is megvalósul az ellátáshoz való egyenlõ esélyû hozzáférés.
A projektben a bûnelkövetéssel vádolt fiatalkorúak érdekében a szocializációt és reszocializációt, a társadalmi
reintegrációt, és a munkaerõ-piaci integrációt is elõsegíteni képes személyi, környezeti és tárgyi feltételek is
megvalósulnak.
A létrejövõ javítóintézet a rendelkezõ bíró számára alternatívát biztosít annak érdekében, hogy az elõzetes letartóztatás
pedagógiai és fejlesztõ hatású környezetben kerüljön végrehajtásra.
Részcélok:
 A fiatalok szocializációját és reszocializációját, társadalmi
reintegrációját elõsegítõ és erõsítõ, diagnosztikai eljárást követõen megtervezett személyiségfejlesztés és a szociális
kompetenciák fejlesztése.
 Az intézménybe befogadott fiatalok munkaerõ-piaci integrációjának elõsegítése érdekében az alapfokú oktatáshoz való hozzáférést, a szakmai orientációt és
munkaerõpiaci szakképzést biztosító tárgyi és környezeti
feltételek megteremtése. Az oktatás, szakképzés közoktatási, szakképzõ intézményekkel történõ együttmûködése(ke)n alapuló megvalósításával.
 Szakmailag kompetens humánerõforrás biztosítása az
alapvetõ célkitûzések elérése érdekében.
 A javítóintézeti nevelés szakmai standardjainak, protokolljainak, irányelveinek kidolgozása.
 A fenntarthatóság és költséghatékonyság szempontjaira figyelemmel alternatív energiák hasznosítása.
Emberi Erõforrások Minisztériuma
Debreceni Javítóintézete
Cím: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 173.
Tel.: +36 (52) 486-327, +36 (52) 486-321
E-mail: dbjavito@dji.hu
Honlap: www.dji.hu
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„A legszebb konyhakertek” program
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti „A legszebb konyhakertek” címû programot/versenyt.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai
udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz önként kíván
csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák - megmûvelt földterület méretei alapján:
- Balkon kategória: Erkélyen kialakított
- Mini kategória: 10 - 50 m2
- Normál kategória: 50 m2 felett
- Zártkert 1. kategória: Zöldség
- Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
Jelentkezési határidõ: 2013. április 15. Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap
kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/4. sz. irodájában, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban található linkrõl
(„A legszebb konyhakertek”). Jelentkezési lap leadható: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján elhelyezett gyûjtõládában. Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje. Jelentkezéskor, illetve a program idején
szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak
odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: Bronzplakett - Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas szobrászmûvész alkotása. Miniszteri elismerõ oklevél, melyet az Országos
Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (április 30 - augusztus 31-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: 2013. szeptember 3.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!
Cseresnyés Péter polgármester

Jelentkezõ neve:
..............................................................................................................................
Címe:
..............................................................................................................................
Elérhetõsége (telefon, e-mail):
..............................................................................................................................
Minõsége:

 Tulajdonos

 Megmûvelõ

A tervezett konyhakert címe:
..............................................................................................................................
Nevezési kategória:

 Balkon kategória: Erkélyen kialakított
 Mini kategória: 50 m2-ig
 Normál kategória: 50 m2 felett
 Zártkerti kategória 1.: zöldséges
 Zártkerti kategória 2.: gyümölcsös

Fotót várhatunk-e a kertrõl?

 Igen

 Nem

 Még nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
A Jelentkezõ és a balkon, kert, udvar, telek, földterület Megmûvelõje ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek 2013” programban
önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz,
hogy a zsûri tagjai, - elõzetes idõpont egyeztetés után - két alkalommal (május
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. FONTOS! Az azonosítás
érdekében a beküldött fotóra kérjük feltüntetni, vagy mellékelni, hogy mely
konyhakertrõl készült! Bírálatnál az alábbi szempontok is szerepelnek: Biomódszerek alkalmazása, öntözés lehetõleg csapadék vagy csatornavízzel, komposztálás, régi, népi módszerek alkalmazása.
Dátum: 20....., ...........................................
..................................................................
Jelentkezõ aláírása

2013.03.22.
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2013. március 14.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.03.20-án 16 órakor
személyautó, motor
Elmélet díja csak 5000 Ft
2013.03.21-én 16 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)
2013.04.06.-i árufuvarozó és
személyszállító vizsgára
jelentkezés: 03.20
Részletfizetés ingyenes
tankönyvkölcsönzés

9

Gyógyszertári ügyelet - március 14-3
31-iig
Dátum

Gyógyszertár neve, címe

Telefonszáma

Ügyeleti idõ

2013. márc. 14.
2013. márc. 15.
2013. márc. 16.
2013. márc. 17.
2013. márc. 18.
2013. márc. 19.
2013. márc. 20.
2013. márc. 21.
2013. márc. 22.
2013. márc. 23.
2013. márc. 24.
2013. márc. 25.
2013. márc. 26.
2013. márc. 27.
2013. márc. 28.
2013. márc. 29.
2013. márc. 30.
2013. márc. 31.

SALVIA, RÓZSA U. 6.
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
ZSÁLYA (TESCO), BOSZORKÁNY U. 2.
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY U. 4.

93/536-610
93/311-531
93/536-620
93/516-280
93/510-151
93/536-610
93/510-151
93/510-151
93/310-402
93/310-403
93/311-531
93/510-151
93/536-620
93/510-151
93/510-151
93/310-367
93/536-620
93/510-135

17:00 - 08:00
08:00 - 08:00
12:30 - 08:00
08:00 - 08:00
22:00 - 06:00
17:00 - 08:00
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
18:00 - 08:00
12:00 - 08:00
08:00 - 08:00
22:00 - 06:00
17:30 - 07:30
22:00 - 06:00
22:00 - 06:00
16:30 - 08:00
12:30 - 08:00
08:00 - 08:00

Álláspályázat – Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény
igazgató (magasabb vezetõ) munkakör
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezetõ) munkakörének betöltésére.
A Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény igazgatói feladatainak ellátására irányuló pályázati eljárás folyamatában a döntést elõkészítõ szakmai bizottságban részt vesz: a kulturális feladatokért felelõs alpolgármester, az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a bizottság által delegált egy
tagját, a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Közalkalmazotti Megbízottat) és a reprezentatív szakszervezetet egy-egy tag delegálására, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét és a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesületet, mint országos szakmai szervezeteket egy-egy tag delegálására.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2013. július 1-tõl 2018. június 30-ig tartó 5 év. A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Vhr.)
és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az irányadóak.
Ellátandó fõbb feladatok:
Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
Szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátását.
Vezetõként biztosítja az intézmény rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését a
fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõen. Közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehajtásában.
Pályázati feltételek:
Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 2009. elõtt szerzett
szakirányú fõiskolai végzettség és szakképzettség, figyelemmel a Vhr. 22. § (1)
g) pontjára, a végzettségnek és a szakképzettségnek és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább hároméves szakmai
gyakorlat, magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai önéletrajza, a pályázónak az intézmény vezetésére,
fejlesztésére vonatkozó programja, az egyetemi (fõiskolai) végzettséget igazoló

oklevél és a szakképzettséget igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata, a pályázati feltételként elõírt hároméves szakmai gyakorlat meglétének
hitelt érdemlõ igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
eredeti példánya a büntetlen elõélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele
szemben nem áll fenn, a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a teljes pályázati
anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy
csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg. a pályázati eljárás során a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e. A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi
bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be
kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Thúry György
Közérdekû Muzeális Gyûjtemény igazgatói munkakörére".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szakmai bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2013. május
31.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ:
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és
Sport Osztályának vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel:
20/849-2333.
Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál),
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa
Lokálpatrióta Hetilapban, Zalai Hírlap önkormányzati oldalán.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Pályázati felhívás - vállalkozás támogatás 2.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott NFM/7585/2 (2012)
TVI-2584/2012/PF/1/01.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ
pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok az újonnan létrehozásra kerülõ vagy már mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
A pályázaton nem vehet részt:
e) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ
három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
f) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság,
amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely
az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
g) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg
nem fizetett köztartozása van.;
h) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtõl számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékû beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként
vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott - bõvítés esetén bõvített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bõvítés esetén folytatja mûködését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelõen, de legkésõbb a b) pont szerinti határidõre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás
üzembe helyezésétõl számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történõ jogerõs bejegyzését követõen igényelheti.
Az ingatlan vásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet
részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtõ pályázaton.
A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ
adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenõrizhetõ;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen a vásárolt ingatlan nettó vételárának %-ában - a de minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat
szerint kerül megállapításra:
Létszám-növekmény (fõ)
Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20
0-20 %
20-35 % 35-50 %
21-50
5-25 %
25-40 % 40-55 %
51-100
10-30 % 30-45 % 45-60 %
10115-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó
csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.

2013. március 14.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû (de minimis) támogatási
jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegû (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános
csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A támogatott köteles a csekély összegû (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10 évig megõrizni és a támogató ilyen irányú
felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához
kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben: amennyiben a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy
mennyisége alapján kerül rögzítésre, amennyiben a támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és mûködtetésével
vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet
folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja
el azzal, hogy döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követõen az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást
követõ 30 napon belül támogatási szerzõdést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerõs ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követõ 30 napon belül történik. A jelzálogjog törlésérõl az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõen intézkedik.
8. A támogatási szerzõdés megsértésének szankciói:
Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidõig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerzõdésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenõrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten
akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 301. §
(1) bekezdése szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerzõdésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára. Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2013. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél
vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu honlapról.
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Pályázati felhívás - vállalkozás támogatás
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jóváhagyott NFM/7587/2 (2012) TVI2585/2012/PF/1/01.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 13 500 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek: Azok a mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat
Nagykanizsa város közigazgatási területén mûködtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy
vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági
társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság
van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg
nem fizetett köztartozása van.
d) az a vállalkozás, amely az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartozik.
4. Pályázati feltételek:
Pályázni olyan munkahelyteremtéssel lehet, amely esetében a pályázó:
- vállalja, hogy legalább egy új - napi 8 órás - munkahelyet teremt;
- vállalja, hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén illetve fióktelepén a támogatási igény benyújtása elõtti éves korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához képest a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ - a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató pályázó esetén - kettõ hónapon belül, - az
50 fõnél többet foglalkoztató pályázó esetén - 1 éven belül megvalósítja, és azt
legalább kettõ évig folyamatosan fenntartja;
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ adatokat,
illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három
éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volte gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe,
cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenõrizhetõ;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás (vissza nem térítendõ) összege a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes
munkaidõs munkahely után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére
folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5
millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 fõt és az
új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelõzõ 5 év közül
a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 25 %-ot, a
vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidõs
munkahely után 400.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg a 40 millió forintot.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006.12.28.) hatálya alá tartozó
csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül.
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Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû (de minimis) támogatási
jogcímen odaítélt támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem
haladhatja meg a 200 000, a közúti szállítási ágazat esetében a 100 000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott
pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegû (de minimis) támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek
vonatkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így
halmozott összeg meghaladná a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános
csoportmentességi rendelet - HL L 214/3., 2008.8.9.) vagy az Európai Bizottság
határozatában meghatározott támogatási intenzitást.
A támogatott köteles a csekély összegû (de minimis) támogatáshoz kapcsolódó
minden iratot az odaítélést követõ 10 évig megõrizni és a támogató ilyen irányú
felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegû (de minimis) támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikke alapján csekély összegû támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához
kapcsolódó tevékenységet végzõ vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
b) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek elsõdleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
c) az EUMSZ I. mellékletében felsorolt mezõgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak nyújtott támogatás, az alábbi esetekben:
1. amennyiben a támogatás összege az elsõdleges termelõktõl beszerzett vagy az
érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége
alapján kerül rögzítésre,
2. amennyiben a támogatás az elsõdleges termelõknek történõ teljes vagy részleges továbbítástól függ;
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül
kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és mûködtetésével
vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülõ egyéb folyó kiadásokkal
kapcsolatos támogatás;
e) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ támogatás;
f) a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet
folytató vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
g) a teherszállító jármûvek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás terén mûködõ vállalkozások számára nyújtott támogatás;
h) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozásoknak nyújtott támogatás.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap
adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval, a
döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket is.
7. A támogatás kifizetése:
- a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerzõdések bemutatását követõ 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás
mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és a támogatás igénybevételét követõ két éven belül a vállalt létszámfejlesztést nem, vagy
csökkentett mértékben teljesítette, a támogatás teljes összegét, részteljesítés esetén azzal arányosan a Ptk. 301.§. (1) bekezdése szerinti kamattal együtt egy öszszegben köteles visszafizetni.
- utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõ 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban a
vállalt létszámfejlesztést nem, vagy csökkentett mértékben teljesítette, a támogatási összeg arányosan csökkentett részére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályára. Formai vagy tartalmi hiányosság
esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2013. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán, az osztályvezetõnél
vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu honlapról.
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2013. március 14.

Képviselõi fogadóóra
Kovács János önkormányzati képviselõ lakossági fórumot tart 2013. március 20án 18.30 órakor a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. Meghívott vendég: Cseresnyés Péter polgármester, valamint az érintett önkormányzati tulajdonú gazdasági
szervezetek vezetõi Téma: a választókörzet lakosait érintõ fõbb kérdések.

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.  www.inkubatornk.hu

Multifokális lencse AKCIÓ

20 %

Az akció 2013. március 31-ig érvényes

Március 22. péntek
17 órakor keresztúti ájtatosság, alatta gyónási
lehetõség.
18 órakor szentmise lelkigyakorlatos beszéddel.
A triduum szónoka Lõrinczy Ferenc atya.

Március 23. szombat
10 órától alsósok - selyemfestés, felsõsök - falfestés
(Zsûri: Norbertho), ifik - plakátkészítés számítógéppel.
Szülõi fórum dr. Tari Annamáriával a
„Z-generációról”. Bográcsétel a plébánia udvarán.
14 órától apák-fiúk focimeccs a Zrínyi iskola udvarán
16 órától mozi a díszteremben.
a templomban 17 órától gyónási lehetõség,
18 órától lelkigyakorlatos szentmise.

Március 24. vasárnap
Szentmisék a szokott idõben
A fotópályázat eredményhirdetése a 10 órai mise keretében.
17 órakor „A családok és a magzati élet védelme
napjainkban” címmel dr. Jobbágyi Gábor
professzor úr elõadása a templomban.
17 órától gyónási lehetõség,
18 órától lelkigyakorlatos szentmise.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Némi komplikáció adódhat ezekben a napokban a munkahelyén, de ne adjon fel
mindent egykönnyen, az átszervezéseknek biztosan lesz jó oldala is. Mindenesetre a vásárlással fogja vissza magát.

IV.20.–V.20. Bika
Nehézkesen indul a hétvégéje, sõt konfliktusba is kerülhet a legjobb barátjával.
Ha teheti, oldja meg diplomatikusan a vitás kérdéseket, és szenteljen több figyelmet a „hátországának”, a szeretteinek.

V.21.–VI.21. Ikrek
Kozmikus szempontból különlegesen indul
a hétvégéje. Romantikus hangulatban indul
a telkére, a tavasz hírnöke, a hóvirág láttán
azonban elmegy a kedve a munkától. Ezt sose sajnálja, segítõ kezekre mindig számíthat.

VI.22.–VII.22. Rák
Kiapadhatatlan energiával végzi a munkáját, és bátran hagyatkozhat továbbra is
a megérzéseire. Ennek ellenére ne ellenõrizgesse a párjának minden szavát, mert
könnyen megsértõdhet.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Döntse el, min szeretne változtatni még a húsvéti ünnepek elõtt. Életmódján-e, vagy az
anyagi helyzetén. Ha mindkettõn, ahhoz némi
önkritikára is szüksége lesz. Ha teheti, minél
elõbb teremtsen összhangot a partnerével.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Szerencsés napokra számíthat. Ha sportolna, temperamentumával most kiváló
eredményeket érhetne el. Pénzügyei jól
alakulnak, és már a tavasz elsõ jelei is jótékonyan hatnak immunrendszerére.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha azt szeretné, hogy harmonikusabbá
váljon partnerével a kapcsolata, akkor ne
okozzon neki csalódást. A flörtölést helyezze elõtérbe, és kevesebb igényt, elvárást fogalmazzon meg vele szemben.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ha valamilyen vállalkozást szeretne indítani, a mostani csillagállások szerint sikerrel
járna. Ha nem akarja elkapkodni, járja körbe a lehetõségeket, és utána döntsön. Anyagi nehézségekre nem kell számítania.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Szabadidejének kellemesebb eltöltéséhez találjon ki új dolgokat, szórakoztatóbb programokat. Most ne csak a csillagoktól várjon biztatást, legyen bátor, és
kezdeményezõ az új ismerõseivel.

XII.22.–I.20. Bak
Pesszimista életszemléletét egy idõre elfeledheti, mert megnyugtató fordulatokra
számíthat érzelmi életében. Feltûnik egy
régi ismerõse is, aki által más „megvilágításban” láthatja az életét.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Feledje el a kudarcait, negatív élményeit,
mert hamarosan szebb napok következnek. A Vénusz mindenben támogatja a
partneri kapcsolatát, önnek nem kell mást
tennie, csak élvezze az élet szépségeit.

II.20.–III.20. Halak
Mostanában különösen boldogan telnek otthon a napjai. Néha úgy érzi, legszívesebben
együtt dolgozna a párjával. Ha azt szeretné,
hogy ez a kívánsága is teljesüljön, ossza
meg a gondolatait nyíltan a párjával.
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Nulla nullával „avatták” az NTE-p
pályát

Kajakos
vezérletével
eveztek
A káposztásmegyeri Aquaworldben medencés sárkányhajó viadalt
rendeztek a közelmúltban, melyre
országos szinten 16 csapatot hívtak
meg – többek között a Kanizsa Sárkányhajó Sport Egyesület egységét
is. Nos, ezen a versenyen a nagykanizsaiak remekül szerepeltek, hiszen többek között a kajakos Németh Ádám vezérletével sikerült az
elsõ helyen zárniuk. Mások mellett
például legyõzték a csepeli Römi
csapatát is, melynek tagjai az úgynevezett klasszikus sárkányhajózásban többszörös világbajnokok.

Ismét gyõztesen
Nagykanizsai Izzó SE junior
(12.) – Botfai LSC (11.) 15-13 (9-7)
NB III Somogy-Zala nõi kézilabda-mérkõzés, találkozó a 23.
fordulóból. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Bencsik, Gilitsch.
Izzó SE: Dudora - Lakatos B.,
Szmodics V. 2, Gáspár 3, Görcsi
K. 5, Tivolt 1, Herman A. 2. Csere: Godinek N. 3/3, Majoros,
Czmerk. Edzõ: Ojtó Tamás.
A mérkõzés menete kiegyensúlyozott volt, igaz, az egész találkozó folyamán vezettek a hazaiak.
Ráadásul egy közvetlen rivális ellen nyertek a kanizsaiak, s a második begyûjtött gyõzelmükkel be is
érték a botfaiakat.

INGATLAN
A KANIZSA HETILAPBAN
lakossági apróhirdetés (15 szóig) 800
Ft, KANIZSA KÁRTYÁVAL CSAK 600 FT.
Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig
1600 Ft. Gyakorisági kedvezmény
mindkét esetben 50%.

Belvárosban, a Hunyadi utcában közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630448-6072 (7548K)
Letenyén két szintes, központi
fûtéses családi ház garázzsal, kerttel, gyümölcsössel eladó. (Hitelki-

Véradás
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Nagykanizsai
TE
1866Horváth Méh (12.) – Móri SE
(11.) 1-2 (0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 14. forduló. Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette: Papp
Á. (Hollósi, Sándor Z.). G.: Babati
T. (62.); Molnár T. (65., 70.)
NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Cserfõ L., Mavolo, Szép D. - Szõke
Á., Mód (Anger, 71.), Babati T. Cs. Horváth G. - Rieger (László R.,
71.), Petánovics M. (Schuller, 85.).
Vezetõedzõ: Visnovics László.
Nem kezdõdött jól a tavasz a
nagykanizsai labdarúgók számára,
hiszen az NB III-as találkozó elõtt
rendezett UFC Nagykanizsa - Kaposvár U15-ös, illetve U13-as találkozók ideje alatt hatoltak be (korántsem legálisan) a vendégek öltözõjébe az Olajbányász-sporttelepen, hogy aztán zsebre is vágjanak
– nem elsõsorban szendvicseket...
Alig valamivel késõbb kiderült,
hogy Boros Zoltánnak nincs játékengedélye, majd következhetett a
móriak elleni mérkõzés, amely
(sajnos...) alsóházi helyosztónak is
beillõ összecsapás volt, pontosabban a végeredményét ismerve írjuk azt, hogy az lett...
Már nem is úgy indult, hogy kizárólag csak sima hazai siker születhet, a kiegyenlített találkozó menetébe két mórihoz mondhatni
ugyanannyi hazai lehetõség társult,
aztán a második játékrészben már
sokasodtak valamelyest a történések. A 62. percben Szõke Ádám a
bal oldalon az alapvonalnál tisztára

játszotta magát, a másik oldalra továbbított, Cserfõ Lajos fejese még
nem sikerült, de az elé kerülõ labdát Babati Tamás végül a hálóba
lõtte 5 méterrõl (1-0). Aztán a vendégek válasza nem sokáig késett,
Molnár Tamás gyors egymásutánban kétszer is beköszönt (1-2), azt
követõen pedig a kanizsaiak már
nem tudtak újítani...
***
Nagy angol labdarúgó klubokkal ne példálózzunk, tehát azt azért
ne citáljuk elõ, hogy Londonban a
Chelsea FC a Stamford Bridge-rõl
ideiglenesen akár a White Hart
Lane-re, a Tottenham Hotspur otthonába költözik, akkor vegyük inkább azt, hogy a Charlton Athletic
mondjuk a Crystal Palace pályáját
használja ideiglenesen... Szóval a
megyei második vonalban szereplõ és a Déli csoportban második
helyen álló Kiskanizsai Sáskák a
városrészi Sportkertbõl költözött
át ideiglenesen az NTE-pályára, s
rögtön egy rangadóval kezdett: a
listavezetõ Letenye SE-t fogadta.
Kiskanizsai Sáskák SE (2.) –
Letenye SE (1.) 0-0
Megyei II. osztályú labdarúgóbajnokság, Déli csoport, 17. forduló. Nagykanizsa, NTE-pálya, 120
nézõ. Vezette: Vincze G. (Marton
F., Horváth B.).
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Piecs L., Csordás M., Horváth
Gergõ - Farkas M., Budai L., Németh R., Horváth Gábor (Cserfõ
H., 75.) - Kálcsics F., Földesi.
Edzõ: Sneff Ferenc.

A természetesen nem teljesen hajazó brit példával nem hiába hozakodtunk elõ, hiszen az esõ kezdésre
rákezdett, így a mérkõzés menetének elõrehaladtával még inkább
mély talaj nehezítette a játéktéren
(sprintben, futásban) való „közlekedést”, no meg a folyamatos játékot. Az idõ ahogy telt, éreztük azt,
hogy mindkét legénység tudat alatt
úgy volt vele, az egy pont biztos,
döntsön a bajnokság további szakasza arról, hogy ki végezhet az elsõ
helyen. A két együttes között ezzel
maradt a négypontos különbség.
További kanizsai érdekeltségû
eredmények:
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Palin FC (12.) – Söjtöri Deák Ferenc SE (14.) 2-0. G.: Bársony
Sz., Millei Z. Bagola (16.) Zalakomár ESE (8.) 0-0.
A paliniak roppant fontos gyõzelmet arattak az alsóházi rangadójukon a második vonal Déli
csoportjában, míg a megyei harmadosztályban szereplõ legénységek közül a Bajcsa SE a
Zalakarossal kezd most szombaton
idegenben, a Miklósfa SE pedig
szabadnapos. Utóbbi együttes a
Pogányszentpéteri STE ellen mérkõzik elõször a tavasszal – hazai
környezetben március 24-én. A nõi
NB II-es bajnokságban a Nagykanizsai TE 1866 szintén azon a hétvégén rajtol, március 23-án, szombaton a Dorogi Diófa SE-t látja
vendégül.

váltás miatt áron alul.) Irányár: 13
millió Ft. Tel.: 0630-824-5962
(7560K)
Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdõ halastóval
eladó. Villany
van.
Érd.:
0693/315-526 (7561K)
Nk-án a Szent Imre utcában garázs eladó. Érd.: 0693-313-183,
0630-434-8367 (7563K)

egy szobás lakás kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: 0630-229-4962
(7564K)

teljes hagyatékot. Tel.: 0620/5553014 (7552K)

BÉRLET
Egy szobás, egyedi fûtéses lakás kedvezõ áron, hosszú távra kiadó. Érd.: 0693/333-498 (7562K)
Április 1-jétõl a belvárosban

Magyar Vöröskereszt

2013.március 19. kedd 12:00-14:30 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u.28.

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruházatot,
valamint használati tárgyakat és

P.L.
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Csúcsokat úszva Berlinben is

Berlinben rangos nemzetközi úszóversenyen szerepeltek a Délzalai
Vízmû SE sportolói, és az ifjúsági korosztály az egész kontinensrõl
vonultatott fel erõs mezõnyt a német fõvárosban. Összesen 27 ország
183 egyesületétõl 1082 úszó érkezett – olyan a sportágban tradicionálisan erõs országok voltak jelen a házigazda Németország mellett,
mint Svédország, Nagy-Britannia, Oroszország, Hollandia, Franciaország, Olaszország, Belgium, Magyarország (kilenc egyesülettel), illetve Litvánia és Grúzia a teljes korcsoportos válogatottjával képviseltette magát. Ebben a széles mezõnyben a DZVSE két kiválósága,
Molnár Flóra és Zámodics Márk tett ki igazán magáért.
Polgár Sándor, a dél-zalaiak
edzõje a következõket mondta el
hazatérésük után: „A verseny nem
csupán erõsségével, hanem rendezési színvonalával és hangulatával
is kitûnt. A döntök lebonyolítása alkalmával használt színpadi fényjá-

ték különös hátteret bíztosított mind
a versenyzõk, mind az õket elkísérõ
nézõk részére. S arról se feledkezzünk el, hogy két úszónk is remekül
szerepelt a berlini napok alatt.”
Lássuk a két említett kanizsai
sportoló legjobb eredményeit. 50

m gyorson Molnár Flóra
(képünkön balról; 1998) 0:26,76tal második helyet ért el az ifjúsági
korcsoport döntõjében, ami egyben
megyei felnõtt csúcs és nem utolsó
sorban eddig országos ranglistavezetõ eredmény is. A 100 m gyors
ifjúsági fináléjában 0:58,58-as idõt
ment, ami szintén ezüstérmet jelentett a nagykanizsai sportolónak, az
ideje pedig megyei ifjúsági csúcs.
A 200 m gyors idõfutamában
Zámodics Márk (1997) 1:58,62-es
ideje 5. helyezést ért az ifjúsági
korcsoportban, s az idõ megyei
felnõtt csúcsot is jelentett, illetve
korosztályos országos ranglistavezetõ eredménynek minõsült. A 400
m gyors számának idõfutama
Márknak 4:14,58-cal sikerült ez
szintén 5. pozíciót eredményezett
az ifjúságiaknál, plusz megyei felnõtt csúcsot is.
Az úszó országos diákolimpia
döntõjén volt érdekelt a Batthyány-gimnázium növendéke, Abay
Nemes Anna (10. F) és szép sikereket érte el a sportoló a fõvárosi
Komjádi-uszodában. Az 1996-os
korosztályában megnyerte a 100
méteres leány hát döntõjét, 100
méter gyorson pedig harmadik helyen végzett.
P.L.

A végén jött a „Fekete-h
hármas”
Soproni MAFC NYME (5.) –
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
56-69 (19-18, 5-17, 11-17, 21-17)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 21. forduló. Sopron, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete Cs. (16/9),
Fuisz V. (13/3), Hegyi (12/3),
Olasz A. (4), Jurkó (16). Csere:
Oros (6), Nagy D. (2), Kovács K.
Edzõ: Farkas József.
Az elsõ negyedet a hazaiak
kezdték jobban, de a kanizsaiak
felzárkózásuk után vezettek is (1318). A negyed végéig innen már
csak a vendéglátók szereztek pontot, s egészen a 13. percig váratott
a fordulat, amikor is a Vadmacskák védekezésének javulásával
„megérkeztek” a ziccerek, vezetésük pedig 11 pontosra hízott.
A harmadik tíz percben is fokozatosan növelték a különbséget
Farkas József tanítványai, akkor
már húsz pont is volt az elõnyük.

A záró részben a vendéglátók játéka feljavult, feljöttek már három
pontra, de Fekete Csilla két sikeres
hármasa bebiztosította a nagykanizsai gyõzelmet.
A férfiaknál a dél-zalaiak kétszer is meccseltek a kosárlabda
bajnokság harmadik vonalában.
Tatai SE (11.) – Murafém-Kanizsa KK SE '11 (8.) 89-85 (2519, 12-23, 21-17, 31-26)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 15. forduló.
Tata, 50 nézõ. Vezette: Szõcs P.,
Kocsis J.
Kanizsa: Horváth G., Lovas
(21/9), Talabér (5), Murvai (11),
Zsámár K. (35). Csere: Tóth B.
(10), Imre M (2). Edzõ: Farkas József.
A végén „eldöntetlen” állásnál a
hazaiak szereztek két pontot, majd
a kanizsaiak kétszer is hármassal
próbálkozhattak, melyek nem sikerültek, aztán a vendéglátók még

egyszer betaláltak – kialakítva a
végeredményt...
Murafém-Kanizsa KKSE '11
(7.) – Oroszlányi SE (4.) 76-73
(25-18, 13-22, 17-17, 21-16)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, zárt kapuk mögött.
Vezette: Söjtöry, Koncsek.
Kanizsa: Tóth O. (16/9), Talabér, Lovas (7/3), Zsámár K.
(25/3), Hoffmann (21/6). Csere:
Murvai (5/3), Imre (4), Horváth
G., Tóth B., Ujvári D. Edzõ: Farkas József.
Több tényezõt is illett alapul
venni a mérkõzéssel kapcsolatban:
a hazaiaknál ismét a pályán volt
Hoffmann Balázs, zárt kapuk mögött rendezték a mérkõzést, és aztán ami késõbb a legfontosabb
volt, csapatként aratott értékes
gyõzelmet a Kanizsa KKSE.
P.L.
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Több
birkózójuk is
top formában
szerepelt
Az év elsõ serdülõ (14-15évesek) szabadfogású birkózó
rangsorversenyét a Kertvárosi
Birkózó Sportegyesület szervezésében rendezték Budapesten.
A torna egyben kvalifikációs jellegû is volt a júniusban megrendezésre kerülõ országos bajnokságra.

Négy kanizsai birkózó mérlegelt
és kemény csatározások végén három bronzérmet sikerült begyûjteniük: 42 kg-ban Németh Márton, 50
kg-ban Egyed Balázs és 69 kg-ban
Béli Attila lett harmadik. Közülük
Németh Márton, és Egyed Balázs
(képünkön) kadet (15-17 évesek)
nemzetközi szabadfogású versenyen vettek részt a szlovákiai Snina
városában. Németh a döntõben szoros mérkõzésen vereséget szenvedett szlovák ellenfelétõl, míg a 48
kg-ban birkózó Egyed Balázs a fináléban ukrán vetélytársát gyõzte le.
A „búcsúztatott” fõvárosi Dr.
Papp László Birkózócsarnokban –
150 nevezõ részvételével – már az év
második serdülõ szabadfogású rangsorversenyét bonyolították. Ezen a
legmesszebbre az 50 kg-ban Egyed
Balázs jutott, aki négy mérkõzést
nyerve a dobogó legtetejére állhatott.
Három gyõztes mérkõzést követõen
döntõt birkózhatott a 69 kg-os Béli
Attila is, de rutinosabb csepeli ellenfele legyõzte, a 42 kg-os Németh
Márton pedig bronzérmet nyert.
– A hónap végén Grúziában
megrendezésre kerülõ felnõtt Európa-bajnokságra készülõ nõi birkózó válogatott szövetségi kapitánya, Wöller Ákos a keretbe invitálta a kanizsai Egyed Zsanettet is
– tájékoztatta lapunkat Szatmári
Zsolt edzõ.
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Ennél egy nagyon finom

LÁNGOST?
Újra megnyílt a

LÁNGOS SÜTÖDE
Nagykanizsán!
Hamburgerek,
erdélyi kürtõs kalácsok,
lángosok, hot-dogok, amerikai
hot-dogok.

Dél-Zalai Áruház alatt
(Zrínyi M. u. 15.)

Nyitvatartás: H-P: 8-17

