19.qxd

2013.05.15.

9:57

Page 1

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXV. évfolyam 19. szám
2013. május 16.

Cséfalvay Zoltán: önállóan jutnak
uniós forrásokhoz a megyék
Önálló terület- és településfejlesztési operatív programban
különítenek el a megyéknek és a
megyei jogú városoknak is meghatározott összegû európai uniós
forrásokat, amelyeket saját gazdaságfejlesztési elképzeléseikre
költhetnek – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára Nagykanizsán.

Kövessen minket
okostelefonján is:

www.kanizsaujsag.hu

Cséfalvay Zoltán A határon átnyúló gazdasági kapcsolatok jövõje az Európai Unióban címet viselõ konferencián a következõ,
2014-tõl 2020-ig tartó uniós költségvetési idõszakra vonatkozó elképzelések között említette, hogy
a strukturális és kohéziós alapokból érkezõ összegek 60 százalékát
közvetlenül gazdaságfejlesztésre
kívánják fordítani. A nyolc év alatt
várhatóan érkezõ 6775 milliárd forintból a helyi, területi szintekre is
fejlettségtõl függõen meghatáro-

zott összegeket különítenek el a
helyi gazdaságfejlesztési elképzelések végrehajtására.
Hozzátette, hogy a két alapból
érkezõ források „értelmes felhasználásának tervezése” már zajlik,
hamarosan szélesebb társadalmi
vitára is bocsátják az elképzeléseket. Azt önmagában nagyon jelentõs lépésnek nevezte, hogy az eddigi 16 százalék helyett a rendelkezésre álló összegek 60 százalékát fordíthatják a gazdaság egészének erõsítésére, benne egyebek
mellett a foglalkoztatás elõsegítésére, kutatás-fejlesztésre, az innovációs és információs technológia
erõsítésére, valamint a helyi, térségi gazdaságfejlesztésre.
Az államtitkár kifejtette, hogy
az Európai Unióban, ahol öt éve
fejti ki hatását a válság, egyfajta
gazdaságpolitikai elbizonytalanodás érzékelhetõ, miután próbálkoztak állami szintû gazdaságélénkítési lépésekkel és ennek ellenpó-

lusaként költségvetési megszorító
javaslatokkal is. Mindeközben a
magyar gazdaságpolitika három
jelentõs lépést hajtott végre: a
pénzügyi stabilizációt, vele párhuzamosan a gazdaság versenyképességét erõsítõ reformokat, valamint az államigazgatás, területi adminisztráció reformját.
Az egész ország versenyképességének megteremtését szolgáló
lépések után – amelyek megtétele
nem volt könnyû sem a lakosság,
sem a vállalkozások számára –
„most az iparpolitika területén tudunk gyakorlati lépéseket tenni” –
fogalmazott Cséfalvay Zoltán.
A horvát és magyar résztvevõk
számára a város önkormányzata
által szervezett konferencián, majd
az azt követõ sajtótájékoztatón az
államtitkár kitért arra is, hogy
Nagykanizsa határ menti fekvésének köszönhetõen és Horvátország
július elsején esedékes európai...
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
...uniós csatlakozásával az eddiginél is jobban kiaknázhatók lesznek a gazdasági lehetõségek. Ma
Magyarország a negyedik legnagyobb tõkebefektetõ Horvátországban, a magyar befektetõk
szempontjából Horvátországba
irányult a legtöbb mûködõ tõke, a
külkereskedelem pedig a recesszió
ellenére is folyamatosan bõvült az
elmúlt években.
Becsey Zsolt, a Külügyminisztérium külgazdasági koordinátora
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
magyar tulajdonú cégek exportjának döntõ hányada a szomszédos
országokba irányul. Közülük mostanáig Horvátország számított a
legkisebb exportpiacnak, bár még
mindig nagyobb arányt képviselt
mint a kínai exportunk, s nagyjából fele akkorát jelent, mint az
orosz vagy amerikai piacra szánt
kivitel.
Úgy fogalmazott, hogy Horvátország csatlakozása fõleg a
magyar vállalkozásoknak jelenthet a következõ négy-öt évben komoly gazdaságélénkítõ
hatást, a közelség miatt pedig
nagyobb részt tud kihasítani
magának az élénkülésbõl Nagykanizsa és az egész DélnyugatDunántúl.
Bethlen István, a Páneurópai
Unió elnöke, külügyminiszteri tanácsadó a sajtótájékoztatón kifejtette: a magyar közvélemény még
mindig keveset tud a „most öszszes eresztékeiben recsegõ” Európai Unióról, amelynek azonban
egyik legsikeresebb területe éppen a regionális együttmûködés,
amelybõl a határ menti térségekben jelentõs gazdasági fellendülés
származott. Nagykanizsa földrajzi elhelyezkedése ideális Szlovénia és Horvátország közelsége
miatt, de „egyenes utat kell építeni” az Adriára is.
Úgy vélekedett, a magyar mezõgazdaság és vidékfejlesztés
szempontjából, az arab országokkal való kapcsolatok kiépítésében nagyon jelentõs kérdés,
hogy van-e tengeri kapcsolatunk.
Az egykori Fiume (Rijeka) kikötõje pedig nemcsak a horvát, hanem a magyar gazdaság számára
is újból kiemelkedõ jelentõségû
lehet.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
polgármestere arról beszélt, hogy a
várost térségben gondolkodva szeretnék fejleszteni, ebben pedig a közeli települések mellett természetesen a határon túli városokra is ala-

poznak. Ezért szükséges Budapesttõl vagy Zágrábtól függetlenül helyben felmérni az erõforrásokat, amelyekre építve meg lehet határozni
fejlesztési célokat – jelentette ki.
A sajtótájékoztatót követõen
Prof. Dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára, Új gazdasági trendek az Európai Unióban
címmel tartott elõadást.

2013. május 16.

„Új szelek a környezeti
nevelésben”

Magyarországgal
roppant fontos
és gyümölcsözõ
kapcsolataink vannak
„A határon átnyúló gazdasági
kapcsolatok jövõje az Európai
Unióban” elnevezésû nagykanizsai konferencia nem csupán
meghívott vendége, de elõadója
is volt a dél-kelet-európai infrastruktúra-fejlesztés távlatairól értekezõ Dr. Gordan Grlic
Radman, Horvátország Magyarországra delegált nagykövete is.
A programok után röviden lapunk kérdéseire is válaszolt.
– Azzal, hogy Horvátország heteken belül az Európai Unió tagja
lesz, mondhatni egy elit klubba is
kerül – fogalmazott a zágrábi illetõségû budapesti nagykövet. –
Ami számunkra eddig is kiemelt
fontosságú volt, azok az együttmûködések szomszédainkkal még
szorosabbra fûzhetõek.
– Konkrétabban?
– Azt hiszem, az nyilvánvaló,
hogy Magyarországgal roppant
fontos és gyümölcsözõ kapcsolatai
vannak Horvátországnak, mostantól pedig a régióban még távolabb
is tekinthetünk, akár SzlovákiaCsehország-Lengyelország vonulatában is.
– Vannak kiemelt területei ezen
„közös gondolkodásnak”?
– Az infrastruktúrától az energetikai témákig terjedõ kérdésköröket tartjuk a legfontosabbnak. Ezeket pedig akármilyen oldalról is
közelítjük meg, Magyarország és
Horvátország együttmûködési viszonylatában szintén kikerülhetetlenek.
MTI - Kanizsa

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft. folytatta
azt a programot, amely az
Ausztria – Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007-2013 keretében
megvalósuló, „FRESH A.I.R. –
Új szelek a környezeti nevelésben” elnevezésû projekt „Train
the trainer” továbbképzésének
második állomását jelentette.
A pályázat magyarországi partnere Nagykanizsa Megyei Jogú
Város és a KanizsaTISZK, a fõpályázó pedig az Umweltbildung
Wien. A résztvevõk ezúttal az általános iskolák alsó tagozatos pedagógusaiból tevõdtek össze. A
programban a magyar kollégák
Gyõr-Moson-Sopron-, Vas- és Zala megyébõl érkeztek, míg az osztrák pedagógusokat az Umweltbildung Wien delegálta.
Pénteken este a „trainer” képzés
a KanizsaTISZK központi képzõhelyén fogadással, bemutatkozással és a program ismertetésével indult. A közös vacsora után egy játékos tréning következett.
Másnap Prof. Dipl.-Päd. Gerhard Hofer projektgazda magas
színvonalú elõadása vezette be a
szakmai továbbképzést, majd Benedek Miklós környezeti nevelési
szakértõ vezetésével a csapat
Csömödérre utazott. Az elméleti
felkészítés után a nap további ré-

szében csoportokban folytatódott a
gyakorlati munka, az „Ökovasút”
(Ökobahn) program keretében. A
természetben történõ megfigyelések, felfedezések és élményvadászat mindenki számára számos
meglepetést hozott. Az este folyamán a közös élmények megbeszélését követõen, a nap feszültségeinek levezetése játékos formában
történt.
A vasárnapi elõadás Prof. Dipl.Päd. Gerhard Hofer irányításával
kezdõdött, majd a csapat a Nagykanizsa melletti Obornakra utazott, ahol „Az erdõ élménye”
(Walderlebnis) címû túrán vettek
részt Benedek Miklós útmutatása
alapján. Az ebéd után a tanfolyam
elsõ részének zárása következett,
melynek folytatása 2013 szeptemberében Bécsben lesz – tudtuk
meg Veilinger Líviától, a Kanizsa
TISZK munkatársától.
Kanizsa

Virágosztás
Egynyári virágpalántát juttat a Polgári Kanizsáért Alapítvány mindazoknak, akik május
24-én, pénteken 15-18 óráig
feliratkoznak a Hevesi ABCnél, és vállalják, hogy a Keleti
városrészben házuk elõtt elültetik, öntözik, gondozzák.
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Hatvan éve segítenek
tõautó-modellek, egyenruhák, elsõsegélynyújtó készletek mutatják be, miben és mennyit fejlõdött
a mentõszolgálat. A nem látható,
tárgyakkal nem prezentálható segítségnyújtásról, a mentõk mindennapi hõstetteirõl a meghívott
vendégek mindegyike megemlékezett, Ténai Péter, a Nagykanizsa és Térsége Mentõalapítvány
elnökének üdvözlõ szavai után.
Nagykanizsa polgármestere, Cseresnyés Péter köszönetét fejezte
ki a mentõk emberséges, elhivatott munkavégzéséért. A városvezetõ, csakúgy, mint Rigó Csaba,
fejlesztést, fejlõdést vetített elõre

Az Országos Mentõszolgálat
idén ünnepli 65., a Nagykanizsai
Mentõállomás pedig 60. évfordulóját. A jubileum kapcsán a
Halis István Városi Könyvtárban nagyszabású rendezvénnyel
– többek között Mentéstörténeti
kiállítással, egészségügyi bemutatókkal – adtak ízelítõt abból a
munkából, melyet nap, mint nap
az emberekért végeznek önzetlenül, odaadással.

Fotó: Szabó Zsófia

Immár több évtizede, ugyanis a
helyi Mentõállomás az ’50-es
évek tájékán (bár, a világháború
elõtt is volt a kor színvonalához

a jövõben az ellátás területén. A
Zala megyei kormánymegbízott
kiemelte: hosszú ideig megoldatlan probléma volt, hogy elég
mentõállomás legyen, és a mentõ
15 percen belül mindenhova elérjen. Ám ez a helyzet legkésõbb
2014 õszére megoldódik – hangsúlyozta Rigó Csaba – ugyanis a
jelenleg mûködõ 8 mentõállomás

képest fejlett ellátás) kezdte meg
mûködését városunkban, igaz, akkor még más helyszínen. Többek
között a régi idõk pillanatai is
megtekinthetõek azon a kiállításon, mely másfél-két év kutatómunkájának és sok ember összefogásának eredményét tükrözik.
Régi és modern tablók, mentéshez szükséges felszerelések, men-

mellé Zalalövõn és Söjtörön is elindulhat a mentõállomás kiépítése. Dr. Betlehem József, a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Karának docense, intézetigazgató, tanszékvezetõ a mentõ-képzés kezdeteirõl és a szakmai minõség biztosításának fontosságáról szólt. Majd Tanai János, a Nagykanizsai Mentõállomás vezetõje adott közelképet a
lakókörnyezetünk ellátását végzõ
mintegy „32 bajtárs” mindennapjairól. Elmondta, évente mintegy
6000 beteget látnak el a mentõk.
A szolgálat központja, a nagykanizsai mentõállomás egy uniós
pályázat jóvoltából teljes felújításra kerül még idén, így a napi
küzdelmeket megújult helyen
folytathatjuk – adott hangot örömének Tanai János. A mentõk
mindennapjainak, történetének
több momentumát öleli fel s mutatja be az a készülõ könyv, mely
a mentéstörténetrõl szól és novemberben kerül kiadásra –
mondta Czupi Gyula könyvtárigazgató. Gondolataihoz csatlakozott Klaszán Sándor mentõápoló
is, aki kihangsúlyozta, egyben köszönetét fejezte ki Dr. Tolnai Sándornak és Horváth Olgának azért
a kutatómunkáért, amit a kiállítás
(illetve a könyv) megszületéséért
véghezvittek. A beszédek után, az
egész napos rendezvénysorozaton
a szakszerû újraélesztés technikáival, folyamatával is megismerkedhettek, továbbá különbözõ
elõadásokon, tanácsadásokon,
szûrõvizsgálatokon is részt vehettek az érdeklõdõk, a gyermekrajz
kiállítás helyezettjeinek megjutalmazásával egyidõben.
Sz.Zs.
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Meghívó

Tisztelt Kanizsaiak!
Önkéntes mozgalom
keretében,
Móricz István
nyá. alezredes
dombormûkészítõ mûvész
bronz emléktáblát
adományozott Nagykanizsa
(volt katona) városának.
Ezt a táblát avatjuk fel
a honvédelmi nap alkalmából

2013. május 21-én
16 órakor.
Helyszín:

Ipari Park
Tisztelettel várjuk az
érdeklõdõket és mindazokat,
akik katonaként és polgári
dolgozóként szolgáltak.
Nagykanizsai Fegyveres
Erõk és Testületek
Nyugállományának Klubja

Becsén született, Kanizsán lett magyar állampolgár

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Családtagjai kíséretében egy
vajdasági fiatalember, Kovács
Rajmond tett esküt Cseresnyés
Péter polgármester elõtt a házasságkötõ teremben. Új állampolgárunk 1992-ben született Becsén, szüleivel és testvéreivel a
következõ évben menekültek át
Magyarországra, ahol megkapták a letelepedési engedélyt.
Új honfitársunkat köszöntõ szavaiban Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ kiemelte:
biztos abban, hogy ezek az ünnepi
percek igazi élményként, és örök
emlékként maradnak meg számuk-

ra. Kovács Rajmond az általános iskolát már itt, Nagykanizsán végezte
el, majd épületgépészeti csõszerelõ,
karbantartó szakmát szerzett. Stabil
munkahelyet egyelõre azonban
nem, mert akkoriban lejártak a papírjai, így alkalmi munkával kereste
kenyerét. A magyar állampolgárság
megszerzésével azonban reméli, új
lehetõségek nyílnak meg elõtte a
munkaerõpiacon.
A polgármester köszöntõjében
emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt idõszakban sok, hozzá hasonló életkorú határon túli fiatal tett
állampolgársági esküt városunkban. Ez a mai ceremónia hivatalos

elismerése annak, hogy most már
magyar állampolgár – folytatta. –
A sors önön keresztül talán visszaadott valamit abból, amit a magyar
nemzettõl a trianoni békediktátummal elvett. Az ön története is
bizonyítja, szükség van a magyar
állampolgárság könnyített megszerzésének a lehetõségére. Az,
amit néhányan politikai okokból
támadnak, a nemzet összetartozásának fontos építõköve. Befejezésül azt kívánta Cseresnyés Péter a
Zalasárszegen élõ fiatalembernek,
hogy élje boldogan mindennapjait.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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dolgozójával, 14 fekvõbeteg osztály 490 ágyán, évente 20-22 ezer
fekvõbeteget lát el, emellett több
mint félmillió a járó beteg egységek éves forgalma.
Az elmúlt idõszakban számos
problémával, kihívással szembesültem, melyek megoldásában
nagy elõnyt jelentett a kórházban
eltöltött több mint öt éves hely- illetve személyismeret.
Elmondható, a kórházban páratlanul jó stáb dolgozik, szakmai elhivatottság és áldozatvállalás jellemzi az orvosok, nõvérek, ápolók
és a gazdasági-mûszaki területen
tevékenykedõk munkáját. Egyedül

Folytatni kívánom a megkezdett utat…
Egy tavalyi jogszabály alapján
az ország számos kórházában új
fõigazgató és gazdasági igazgató
került a fekvõbeteg-ellátó intézmények élére. Szlávecz Lászlóné
azon gazdasági igazgatók közé
tartozik, akinek az új tulajdonos
bizalmat szavazott.
– Igen, az Egészségügyért Felelõs Államtitkárság 2013. január
16-án közzé tette, hogy döntés
született – még a tavalyi évben kiírt pályázatról –, az állami fenntartásba került városi egészségügyi
intézmények gazdasági igazgatói
álláshelyeire. Örültem a sikeres
pályázati értesítésnek, mely szerint
2013. január 20-tól az Emberi Erõforrások Minisztériuma kinevezett
a Kanizsai Dorottya Kórház gazdasági igazgatójának – kezdte beszélgetésünket Szlávecz Lászlóné,
melyben elsõként szakmai pályafutásáról kérdeztük.
Az államháztartás területén
1985 óta dolgozom vezetõként,
ezen 28 éves idõszakban az önkormányzati- és a központi költségvetési szervek gazdálkodásában lehetõségem volt az átfogó szakmai
ismeretek megszerzésére.
GAMESZ (Gazdasági Mûszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet)
vezetõként, a „Tanács” rendszerben megszerzett intézményvezetõi
gyakorlat megfelelõ mûhely volt
arra, hogy betekintést nyerjek az
önkormányzati gazdálkodásba.
1992-tõl központi költségvetési
szerv fõkönyvelõjeként végeztem
tevékenységemet, ahol nagyfokú
szakmai rutint és kvalitást szereztem az államháztartási gazdálkodás területén. Az itt eltöltött 15
éves munkaviszonyom alatt, munkám elismeréseként több felsõbb

szintû, két alkalommal pedig belügyminiszteri dicséretben és jutalomban részesültem.
Munkahelyet átszervezés miatt
változtattam, a köztisztviselõi tevékenységet 2007-ben a nagykanizsai Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán folytattam.
Még abban az évben pályázatot
hirdetett a kórház a Pénzügyi és
Számviteli Osztályának vezetõi állására, melyet 2007 õszétõl elnyertem. Ebben az idõszakban megismertem a kórház dolgozóit, az intézmény gazdasági adottságait,
pénzügyi lehetõségeit.
Idõközben Prof. Dr. Bátorfi József lett a fõigazgató, míg a megüresedett gazdasági igazgatói
munkakört 2009 februárjától én látom el. A következõ évben elnyertem a város polgármestere által
meghirdetett igazgatói pályázatot,
és folytathattam a munkát.
Szakmai pályafutásomat nagymértékben segíti, hogy 2010-ben
elvégeztem az egészségügyi menedzser kurzust a Pécsi Tudományegyetem szervezésében, ahol
a szolgáltató intézmények stratégiai tervezése, végrehajtása, értékelése és ellenõrzése ismeretekkel
gyarapodhattam.
– A Kanizsai Dorottya Kórházról már több alkalommal hallottunk tájékoztatást. Hogyan látja a
gazdasági igazgató a kórház helyzetét?
– A kórház jelenleg Nagykanizsa legnagyobb közintézménye –
kiemelt foglalkoztatottsággal, 4,5
milliárd forintos költségvetéssel
rendelkezik –, ezért gazdálkodásának fontossága meghatározó a város életében. A felelõsség rendkívüli, hiszen az intézmény 800
közalkalmazott és 60 vállalkozó

nehéz lenne, de a segítõ szándékú,
megértõ kollektívával, közös csapatmunkával eredményesen tudjuk
kezelni a gazdasági válság idõszakában, az ágazati forráshiány miatt
kialakult nehéz financiális helyzeteket.
– Mit tekint alapvetõ feladatának ezen a téren?
– A kórház likviditásának, mûködõképességének és munkahelymegtartó erejének megõrzését úgy,
hogy mindeközben a gyógyító
munka biztosítva legyen, és lehetõleg ne következzen be a szolgáltatásban minõségromlás.
– Milyen szakmai kérdések várnak megoldásra az elkövetkezõ
idõszakban?
– Szinte minden kórházban, így
nálunk is a legfajsúlyosabb a forráskérdés, a finanszírozás, az emberierõforrás-helyzet kezelése, a struktúraváltás következetes megvalósítása. Az állami tulajdonba kerüléssel alapvetõ követelmény a központi koncepció érvényesülése és az ennek megfelelõ gazdálkodás.
– Mit eredményezett a struktúraváltás?
– A struktúra átalakítással jó
irányba indulhatott el az elmúlt év
júliusától a kanizsai kórház. Fekvõbeteg osztályaink nagy részét
magasabb progresszivitási szintre
emelték, ezzel megkaptuk a magasabb szintû betegellátás jogát. A
területi ellátási kötelezettségünk is
nõtt, például a neurológiai ellátás
több mint kétszeresére. Amit elveszítettünk, az a fekvõ szemészeti
osztály, de a szemészeti ellátást
folytatjuk az egy napos ellátás keretében.
– Tavaly május 1-jétõl, a tulajdonosváltással egyidejûleg a kórház mûködtetése a központi költ-

ségvetéshez tartozik, bevezetésre
került a kincstári rendszer. Milyen
plusz feladatokat jelent ez a gazdasági igazgató számára?
– Nem hozott sok új, ismeretlen
dolgot, feladatot, hiszen hosszú
éveken keresztül dolgoztam ilyen
rendszerben. A feladat végrehajtása
csupán több koordinálást, nagyobb
odafigyelést és egyeztetést igényel.
A biztonságos kórházüzem mûködéséhez szükséges lenne az ellátó
rendszer szervezeti és pénzügyi
konszolidálása, megfelelõ mértékû
forrással való ellátása.
Kórházunkban a költség-optimalizáláson túl, nagy hangsúlyt fektetünk
a bevételek növelésére. Fizetõképességünk megõrzése érdekében folyamatosan keresünk támogatókat, akik
nagymértékben hozzásegítik intézményünket a költségvetési egyensúly megtartásához. Több alapítványtól, szervezettõl kérünk és kaptunk már segítséget, térítésmentes támogatást. Meg kell említeni a kórházban mûködõ alapítványok támogató segítségét, akiket gyakran keresünk fel nehézségeinkkel, például ha
meghibásodott eszköz javítására van
szükség, vagy továbbképzések, rendezvények biztosításáról van szó.
Több évre visszavezethetõ, de
az utóbbi években kiemelt jelentõségû – a Németországban élõ Perjés professzor úr segítsége –, hiszen nagy értékû adományok érkeznek kórházunkba. Óriási financiális segítséget és még egységes
arculatot is biztosítanak kórtermeinkben az azonos típusú, kifogástalan minõségû betegágyak, éjjeli
szekrények.
– Milyen célokat fogalmazott
meg vezetõi stratégiájában?
– A kórház szakmai fejlesztési
igényét, infrastrukturális fejlõdését
tulajdonosi támogatással, valamint
a hazai és uniós támogatási források megszerzésével látom megoldhatónak. Ezért vezetõi stratégiám fontos részeként a fejlesztést
szolgáló pályázati lehetõségek maximális kihasználása szerepel.
– Szemmel láthatóak akár az utcáról is az uniós pályázatok eredményei.
– Abban a szerencsés helyzetben
van a kórházunk, hogy a város önkormányzata is kiemelt fontosságúnak tartja a polgárok egészségbiztonságát, a kiegyensúlyozott
betegellátást, és mint korábbi
fenntartó, elindított két Európai
uniós, közel 4 milliárd forint összértékû pályázatot. A projektek egyrészt a Sürgõsségi Osztály számára biztosítanak építészeti, épület-
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gépészeti és orvos technológiai
szempontból fejlesztési lehetõséget, másrészt lehetõvé teszik több
kórházi egység (központi mûtõblokk, szülõszoba, központi intenzív osztály, mikrobiológia, patológia, sterilizáló, képalkotó diagnosztika és informatika) infrastrukturális fejlesztését, a legmagasabb elvárásoknak is megfelelõ
átépítését, valamint gépekkel és
mûszerekkel való fejlesztését. Az
említett pályázatok a befejezéshez
közelednek, hiszen építészetileg
nagyrészt készen van, az orvos
technológia, az eszközök, mûszerek többsége leszállításra került.
A kórház vezetése kihasználja a
pályázati lehetõségeket, amit az is
bizonyít, hogy az elõbb említett
projekteken túl jelenleg további 4
nyertes pályázat van folyamatban.
A Nyugat-dunántúli pályázati
összegbõl – a sikeres egyeztetéseknek köszönhetõen – 223 millió
forintot nyertünk el, melybõl a
pszichiátria 29 ágyas nagy forgalmú rehabilitációs részlege és egy
jelenleg használaton kívüli épületrész kerül felújításra, ahol terápiás
szobák, kreatív fejlesztõ- és mozgásterápiás helyiségek kerülnek
kialakításra. További célunk, hogy
a pszichiátriai rehabilitáció és az
addiktológia akár térségi feladatokat is ellásson, hiszen a szükséges
humánerõforrásokkal rendelkezünk.
A „Foglakoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” elnevezésû projekt közel 50
millió forintos költségvetése lehetõvé tette kórházunkban a hatékony mûködéséhez szükséges humánerõforrás biztosítását – kiemelten a hiányszakmákban –
2012 májusa és 2014 decembere
között.
A „Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára
a konvergencia régiókban” címû

projekt megigényelt 110 millió forintos képzési támogatása nagy lehetõséget jelent, mellyel fõként a
hiányszakmákban dolgozó szakorvosok és a szakdolgozók élhetnek.
Mindezek mellett, a struktúraváltással kapcsolatos pályázati lehetõségbõl 80 millió forint elnyerésével lehetõség nyílik a Neurológia
Osztály átalakítására és fejlesztésére, amit a megnövekedett területi
ellátási kötelezettség is indokol.
– A további terveirõl is hallhatnánk?
– Gazdasági igazgatóként folytatni kívánom az eddig megkezdett
utat. Az új egészségügyi struktúrában – a kiemelt térségi feladatokat
ellátó Kanizsa Dorottya Kórházban –, a gazdasági tevékenységet,
a mûködést, stabil gazdasági háttérrel, stratégiai biztonsággal, költséghatékony egészségügyi ellátás
biztosításával szeretném továbbvinni.
Elvem a jó gazda gondosságával
történõ eredményes feladatellátás,
ahol érvényesül a jó mûködés feltétele, az erõforrásokkal és meglévõ adottságokkal történõ tudatos
és hatékony gazdálkodás.
Kiemelt feladatomnak tekintem
egy jó gazdasági program sikeres
folytatását, a meglévõ vagyon
megóvását, gyarapítását, jövõbe
mutató fejlesztések kidolgozását,
további pályázati lehetõségek kihasználását.
Jelenleg az a kiemelt fejlesztési
tervünk, álmunk – amelyen a menedzsment jelenleg nagy erõkkel
dolgozik –, hogy a kórház bekerüljön a TIOP 2.2.6. uniós pályázati
forrás lehetõségbe, hiszen ezzel
megvalósulhatna a járó beteg szakellátást biztosító épületrész felújítása, a nyílászáró-, a padozat- és a
burkolat cseréje, valamint a vizesblokk újjá építése.
B.E.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt 2013. május 26-án (vasárnap) kb. 11.15
órakor (a 10.15 órakor kezdõdõ Szentmise után) a HÕSÖK Napja
alkalmából rendezendõ megemlékezõ ünnepségre.
Cseresnyés Péter polgármester
Helyszín:
A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark.

PROGRAM
11.15 Térzene.
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás.
Köszöntõ:
Cseresnyés Péter polgármester. Ünnepi beszéd: Erdõs László nyugállományú honvéd ezredes, a Nemzeti Társaskör elnöke. Ima az elesett hõsökért. Koszorúzás.

5

A pünkösdi csodáról
Vereb Zsolt atyával
– Húsvétvasárnap még félelmükben bezárkóztak az apostolok. Rá ötven napra, Pünkösdkor
ennek már nyoma sincs. Csodálkozik is a Jeruzsálemben összegyûlt sokféle nyelvû zarándok:
,,Hogyan halljuk… mindannyian
a saját nyelvünket, amelyben születtünk? ...a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” – olvassuk
az Apostolok Cselekedeteiben.
Mit üzen ez ma nekünk?
– Pünkösdkor az Egyház születését is ünnepeljük. Másrészt azt tapasztaljuk, hogy a különbözõ nyelvû emberek megértik egymást. Ez a
pünkösdi nyelvcsoda. Isten országának egy nyelve van, és ez a szeretet nyelve. Manapság a különbözõ nyelvûséget áthidaljuk, megtanuljuk egymás nyelvét, megismerjük szokásaikat. De mindezek elõtt
sokkal fontosabb, hogy megtanuljuk a szeretet-nyelvet. Mert lehet,
hogy egy magyar családban mindenki magyarul beszél, de mégsem
értik egymást. És akkor értik meg
egymást, ha szeretettel el tudják fogadni egymást. Spanyolországban
is, de bárhol a világban, ahol megfordultam idegenek között, azt tapasztaltam, hogy amikor szeretettel
fordul az egyik ember a másikhoz,
a szeretet nyelvével megértik egymást akkor is, ha az adott ország
nyelvét nem is érti. A másik fontos:
az Isten országában egyetlenegy fizetõeszköz van. A szeretetbõl meghozott áldozatok. Az odafordulás, a
törõdés, az idõ ráfordítása, ezek a
fizetõeszközök, ezek az értékek. A
maradandó értékek, amikor lehajolunk a másikhoz, fölsegítjük.
Ahogy Jézus mondja, amikor a
végítéletrõl beszél. Álljatok jobbomra, mert amikor éhes voltam,
ennem adtatok, amikor börtönben
voltam, meglátogattatok… Ez is része a pünkösdi csodának, amikor
Istennek a szeretete, a Lelke árad
ki, és megtanít bennünket egy nyelven beszélni.
– Az a valóság, hogy Isten minden embert, minden nemzetet meghívott országába, mégsem jelent
uniformizálást, amelyre pedig mifelénk bõven akad próbálkozás…
– Nyilvánvaló, hogy a pünkösdi
nyelvcsodánál nem az történt, hogy
– teszem azt - mindenki görögül

kezdett volna beszélni. Már a kezdeteknél Pál apostol – Péterrel is szembefordulva – amellett áll ki, hogy a
pogányoktól megtérteknek ne kelljen betartani a zsidó nép szokásait.
De hogy egy nagyot ugorjak, Szent
István is arra int, csak az az ország,
az a nemzet lesz erõs, amelyben a
különbözõségek is megmaradnak. A
szovjet rendszernek is az volt a veszte, hogy uniformizált, a másképp
gondolkodást nem tûrte meg. Mi is
csak úgy tudunk értékes tagjai lenni
Európának, ha megmaradunk magyarnak, ha nem akarunk mások
lenni, mint amik vagyunk.
– Közel fél évet Spanyolországban töltött, dominikai útja elõtt látogatott haza Kanizsára. Hogyan
élte meg – ha nem tolakodás ezt
kérdezni – lelkileg a távollétet?
– Olyan típus vagyok, aki alapvetõen itthon érzem itthon magamat.
Nem tudnám elképzelni az életemet
külföldön. Más persze, ha valamilyen munka, feladat szólít el, mint
most is, de bizony már akkor, amikor a repülõgép átrepült az országhatár fölött, honvágyam volt. Mert a
távolban hiányoznak elsõsorban a
szeretteim, továbbá mindaz, ami a
magyarságomat jelenti. Kultúrájával, lelkületével, földrajzi és épített
örökségével, történelmével. Olyan
jólesõ érzés, amikor külföldön járva
egy magyar emléktáblára bukkan az
ember, vagy csak egy magyar utcanévre. Akkor az ember egy icipicit
otthon érzi magát. De ami külföldön
mindenképpen megtapasztalható:
nem egy olyan emberrel beszéltem,
nem csak Spanyolországban, hanem másutt is nyugaton, aki hiába
keres jóval többet, mint idehaza, jóval többet is költ. Csúszik a megtakarítás. Másrészt: hiába a legjobb a
maga szakmájában, mindig úgy tekintenek rá, úgy emlegetik: az a magyar. De ezt nem elismeréssel, hanem lesajnálással, a jöttment szinonimájaként. Sose kapja meg azt az
elismerést, amit megérdemelne.
Tompa azt mondja: szívet cseréljen
az, aki hazát cserél. De nem csak a
szívét cseréli ki, hanem valahol a
lelki nyugalmát is elveszíti, és ez bizony csak egyfajta örökös szolgaságba kerüléshez hasonlítható. Gyökértelenné válik, hatalmas ez az ár.
Megéri-e?

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Pályázat 2013. évi kulturális keret felhasználására
I. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat
közmûvelõdési feladatairól szóló
22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya:
A támogatást az alkotómûvészeti, az
elõadó mûvészeti, a múzeumi, a
könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére,
hozzáférhetõvé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi
rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre;
d) a mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre,
a kultúrával kapcsolatos tudományos
kutatásokra, az épített örökséggel, az
építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ,
valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai
teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek
által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegû civil és nonprofit
szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
III. A pályázók köre:
Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil
szervezet, alapítvány (közalapítvány),
költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája:
A támogatás formája közvetlen vissza
nem térítendõ támogatás.
A támogatás maximális mértéke az
elszámolható költségek 100 %-át, de
legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak
a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat
benyújtásakor már rendelkeznie kell.
Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az
önkormányzattól kapott támogatásból.

V. Pályázati feltételek:
1.) A támogatási keretbõl csak kiegészítõ támogatás nyújtható, olyan pályázónak, amely a pályázott cél teljes
költségének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor már rendelkezik.
Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
2.) Ugyanazon célhoz újabb támogatás nem kérhetõ. Nem kaphat támogatást olyan pályázó, amely a tárgyévben
már három keretbõl kapott támogatást.
3.) A pályázónak a pályázatban ki kell
térnie, hogy az önerõn és a megpályázott összegen felül szükséges forrásokat miként tervezi biztosítani.
4.) A támogatást kérõnek nyilatkoznia
kell, hogy:
a megjelölt támogatási célhoz milyen összegû saját és egyéb forrással rendelkezik;
a tárgyévben melyik önkormányzati keretbõl, milyen címen, milyen
összegû támogatást igényelt, illetve
kapott;
a tárgyévet megelõzõ évben milyen címen milyen összegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elõzõ évben támogatott volt, elszámolt - e a
támogatással és mikor nyújtotta be
az errõl szóló dokumentumokat;
a támogatás kiutalása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni,
hogy köztartozásait, helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs,
a pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban (a
fõbb támogatókat és támogatónként
a támogatásként nyújtott összegeket).
5.) Pályázni csak a polgármester által
közzétett pályázati adatlapon lehet. A
pályázatokat a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani. A pályázati
adatlap
letölthetõ
a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
6.) Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás
nélkül benyújtott, a rendeletnek vagy
ezen pályázati kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.
7.) Hiányosan kitöltött pályázat esetén
a Mûvelõdési és Sportosztály a pályázót legfeljebb 5 munkanapos határidõvel hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlás elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
8.) A kulturális keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag támogatási
szerzõdés alapján lehetséges.
9.) A támogatott a támogatást csak a
rendeletben a pályázati felhívásban és
a támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen használhatja fel.
VI. Az elszámolás módja:
1.) A kulturális támogatási keretbõl támogatásban részesítettek a támogatási

szerzõdésben megszabott határidõre
kötelesek a támogatott cél megvalósulásáról beszámolni és a támogatás felhasználásáról - a felhasználást bizonyító számlák és egyéb bizonylatok
hitelesített másolataival - elszámolni a
Mûvelõdési és Sportosztály felé. A támogató joga, hogy az elszámolásban
benyújtott számlamásolatok eredeti
példányait ellenõrizze.
A támogatási szerzõdésben rögzített,
támogatott feladatok, kötelezettségek
teljesítését követõen - a szerzõdésben
meghatározott határidõn belül - a támogatottak beszámolót készítenek,
amelynek fõ részei: szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás és kapcsolódó
mellékletek.
2.) A támogatás felhasználása során az
egyes felmerülõ kiadásokat az elszámolás szabályait figyelembe véve
megfelelõen kell dokumentálni. A támogatott csak abban az esetben jogosult az önkormányzattól újabb támogatás elnyerésére, ha beszámolási és
elszámolási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
3.) A beszámolási kötelezettség teljesítése során dokumentumokkal igazolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerûen, a szerzõdésben rögzített feladatokra került felhasználásra. A beszámoló készítése során figyelmet kell
fordítani arra, hogy a támogatás teljes
- szerzõdés szerinti - összegével el kell
számolni.
A felvett támogatás mértékénél kisebb
összegû elszámolást benyújtó támogatott elesik az el nem számolt támogatástól - a fel nem használt összeget a
rendeletben foglaltak szerint köteles
visszafizetni.
A beszámolási kötelezettség elmulasztása esetén a rendeletben foglaltak
szerint a támogatott a teljes támogatási összeget köteles visszafizetni az önkormányzatnak, és 3 évig az önkormányzattól támogatásban nem részesülhet.
4.) Az elszámolási határidõt indokolt
esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghoszszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidõ lejártát
legalább 30 nappal megelõzõen kéri.
VII. Szakmai beszámoló kritériumai:
A szakmai beszámoló a pályázati
anyagban és a támogatási szerzõdésben vállalt feladatok megvalósulását
és a támogatás felhasználását mutatja
be, és a szerzõdésben felsorolt szakmai feladatokkal azonos szerkezetben
készül. A szakmai beszámolóban felsorolt, megvalósított feladatoknak igazodniuk kell a pénzügyi beszámoló
számlaösszesítõjében szereplõ sorokhoz, az abban megjelenõ számlákhoz,
bizonylatokhoz. Itt kell szövegesen
bemutatni a támogatási cél megvalósulásának körülményeit: milyen célki-

tûzés részeként használta fel a pályázó
a támogatást, milyen eszközt, tárgyat,
szolgáltatást vásárolt.
Amennyiben a szakmai beszámoló
nincs összhangban a pénzügyi elszámolással vagy abból világosan nem
tûnik ki, hogy a támogatást mire fordították, az elszámolás nem fogadható
el.
VIII. A pénzügyi elszámolás kritériumai:
1.) A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzõdõ fél) nevére kiállított számlákkal vagy, ha a támogatott a
támogatás felhasználásakor harmadik
felet bíz meg, megbízási szerzõdéssel
és kifizetési bizonylatokkal igazoltak,
az adott pályázat céljának tételesen
megfelelnek, látható, hogy a támogatást mire használták fel, és a felmerült
költségeket milyen mértékben fedezték a szerzõdés szerinti támogatásból.
2.) Csak azok a számlák fogadhatók
el, melyek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek, különös tekintettel
az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvénynek.
Amennyiben a számla nem felel meg a
fenti kritériumoknak nem fogadható el
elszámolásként.
3.) Amennyiben nem számla ellenében fizettek a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplõ
bizonylatok tartalmát. Ezek lehetnek a
kifizetés alapjául szolgáló szerzõdések, teljesítés igazolások, jegyzõkönyvek, egyéb dokumentumok (bankkivonat, naplófõkönyv). az ezekhez rendelt, kifizetést igazoló átutalási bizonylatot, postai feladóvevényt stb.
szintén csatolni kell.
4.) A számlák és bizonylatok keltezési
dátumai az adott elszámolási idõszakba kell, hogy essenek. Ezen idõszak
kezdete legkorábban 2013. január 01.
végsõ dátuma a támogatási szerzõdésben meghatározott elszámolási határidõ.
IX. Az elszámolás menete:
A számlákat, bizonylatokat állítsa
olyan sorrendbe, hogy tartalmuk szerint megfeleljenek a beszámoló logikájának.
A tényleges pénzügyi teljesítés bemutatása céljából hozzá kell rendelni a
bizonylatokhoz a pénzügyi teljesítést
igazoló bankkivonatokat, kiadási
pénztárbizonylatokat.
Ezt követõen vezesse rá valamennyi
számla és bizonylat eredeti példányára
a következõ szöveget: "A 2013. évi
Kulturális támogatási keret felé elszámolva ……………. Ft." Csak ezután
fénymásolja a számlát, bizonylatot!
Csak ilyen záradékkal ellátott számlák, bizonylatok fogadhatók el elszámolásként. Amennyiben a támogató
azt kéri, a támogatott köteles az elszá-

2013.05.15.

9:57

Page 7

Kanizsa – Kultúra

2013. május 16.

X. Állami támogatási szabályok:
Az európai Unió mûködésérõl szóló
szerzõdés (a továbbiakban: EMUSZ)
107. cikk (1) bekezdése alapján a pályázati felhívás II. pontjában foglalt
tevékenységek az EMUSZ 107. cikk
(3) bekezdés d) pontja szerinti kulturális célú támogatásnak minõsül,
amely az Európai Bizottság
SA.34770 (2012/N-2) számú határozatával összhangban nyújtható.
XI. Rendelkezésre álló forrás:
20.000.000 forint
XII. A pályázat benyújtásának
helye, ideje, kötelezõ mellékletek:
1.) A pályázatokat a Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Mûvelõdési és
Sportosztályára kell benyújtani
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
12. ajtó), egy példányban.
2.) A benyújtás határideje (postára
adás végsõ dátuma): 2013. május 31.
3.) A pályázat kötelezõ mellékletei:
a pályázó szervezet létezését
igazoló, 30 napnál nem régebbi
bírósági igazolás vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás)
a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat. (1.
melléklet)
Nagykanizsa, 2013. május 10.
Cseresnyés Péter Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármester

Hevesi Sándor Emléknap

Fotó: Bakonyi Erzsébet

molásban benyújtott számlák és bizonylatok eredeti példányait ellenõrzésre bemutatni.
Az elszámolás fõ dokumentuma az
Elszámoló lap, kötelezõ mellékletei
a számlaösszesítõ jegyzék és a
számlák és bizonylatok hitelesített
másolatai. Az elszámoló lap a támogatási szerzõdés mellékletét képezi.
Az azonosíthatóság és a kereshetõség végett a számlaösszesítõ (egynél több számla vagy bizonylat csatolása esetén használandó) sorait
sorszámozni kell, s ugyanezen számokkal kell megjelölni a hivatkozott dokumentumokat is. Célja,
hogy a támogatás megvalósulását
ellenõrzõ szerv egyértelmûen meg
tudja állapítani a támogatási céloknak, illetve a szerzõdésben vállalt
feladatoknak való megfelelést.
Minden számlaösszesítõ végén az összegeket össze kell adni.
A számlaösszesítõben felsorolt számlákon és bizonylatokon
szereplõ adatoknak meg kell
egyezniük a fénymásolatban benyújtott számlák, bizonylatok
adataival. A támogatott, illetve a
képviseletre jogosult a számlaösszesítõ valamennyi oldalát lássa el kézjegyével.

A Kanizsai Kulturális Központ Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ intézményegysége és a
Hevesi Sándor Általános Iskola
kiállítással, koszorúzással emlékezett a névadó, Hevesi Sándor
születésének 140. évfordulójára. Az emléknapon adták át a
jutalmat a Hevesi Sándor versés prózaíró pályázat díjazottjainak.
– Illõ, hogy tisztelegjen a szülõváros, Nagykanizsa a híres-neves színházi rendezõ, igazgató,
író, fordító születésének 140. évfordulóján – kezdte ünnepi beszédét Balogh László, az OKISB elnöke. – Méltó a Thúry György
Múzeum gyûjteményébõl – Hevesi életét bemutató kamarakiállítás

és a kanizsai színházi életet 1900
és 1945 között reprezentáló plakátkiállítás, egyáltalán az egész
emléknap teljes programja – folytatta a szónok.
„Hevesi Sándor nem egy ember, hanem több.” – mondták róla. Halálakor, 1939-ben, 66 éves
korában azt mondják: „Aki ma
Magyarországon színház iránt érdeklõdik, az neki majdnem kivétel nélkül tanítványa akkor is, ha
véletlenül nem tud róla.” Jellemzõ rá történelmi szemlélete. Hevesi magába olvasztja régi kultúrák legjobb hagyományait, s a
klasszikus értékeket rendkívüli
intenzitással ápolja. Így lesz például „Shakespeare, Ibsen, Shaw,
Moliére, Szophoklész és Sztanyiszlavszkij
magyarországi

7

nagykövete”, de a magyar drámaírás és színjátszás értékes múltjából is idéz.
Jellemzõ még rá a lélektani realizmus érvényre juttatása, a drámaiság hangsúlyozása, a nemzeti
szellem, a nemzeti jelleg vállalása. Gyakran hangoztatja: Jó mûvészet csak nemzeti talajból sarjadhat. Halálakor az egyik nekrológ így emlékezett róla: „Ha nem
Magyarország szûkös viszonyai
közé születik, világhíresség lett
volna, nagyobb minden eddig ismert szakmabeli nagyságnál,
mert rendezõi tehetségén és színpadi tudásán kívül széles körû és
fõleg irodalmi mûveltségével,
mélyreható alaposságával és írói
tehetségébõl eredõ dramaturgiai
érzékével túlszárnyalta valamennyi kortársát.”
Legyünk büszkék rá, hogy városunk, fiatalemberként egy ilyen
nagyformátumú embert képes volt
kinevelni. Lehet, hogy a mai iskolavárosunkban is nevelõdnek hasonló tehetségek? – hangsúlyozta
zárógondolataiban Balogh László.
A díjátadást követõen a jelenlévõk koszorút helyeztek el Hevesi
Sándor fejszobránál, majd a Fõ úti
emléktáblájánál. Az emléknap a
Magyar Mozdulatmûvészeti Társulat Babits estjével zárult a
HSMK színháztermében.

B.E.
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Álláspályázat - Egyesített Bölcsõde intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet az Egyesített Bölcsõde intézménye (8800 Nagykanizsa, Rózsa u.
7/A.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: Az Egyesített Bölcsõde Intézménye
(Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása,
mûködtetése, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, ennek érdekében az Egyesített Bölcsõde telephelyeire vonatkozóan is a feladatok meghatározása, a
mûködés összehangolása, ellenõrzése, az intézményi mûködés törvényességének és gazdaságosságának biztosítása.
Pályázati feltételek: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I.2. A pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség, azaz orvos, pszichológus, pedagógus, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ, felsõfokú szociális alapvégzettség, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. §
(3) bekezdésében foglaltak alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális
szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak - amennyiben nem mentesül
letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a megbízást követõ 2 éven belüli letételét; magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki
a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ; magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz; 18. életév betöltése; büntetlen elõélet; cselekvõképesség.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõélet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt. Apályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, közalkalmazotti és vezetõi

Kiadó Nyugdíjasházi bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) számú helyi rendelete alapján a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7., Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 31. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2013. június 6. de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 9.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 24 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 11.232 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma: 1
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség. Adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
A lakások megtekinthetõk: 2013. május 23. (csütörtök) 14.00-16.00 óráig.
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget
tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást elfogadja.

megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2013. augusztus 16-tól.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. augusztus 16 - 2018. augusztus 15-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 7.
A személyügyi központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2013. május 7. A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg. A pályázat
elbírálására vonatkozó elõterjesztést a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázók meghallgatásával a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a pályázók meghallgatása nélkül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése mint munkáltató dönt,
amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat az Egyesített Bölcsõde intézményvezetõi munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 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 Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr. Borka
Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ biztosítja, hogy
a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget. Kivétel ez alól a büntetlen elõéletet igazoló hatósági bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai elõkészítõ ülésen kell bemutatni.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati
Személyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Szociális Közlöny (www.kozlonyok.hu), Nagykanizsa Megyei Jogú Város
honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Zalai Hírlap önkormányzati oldalán.

2. Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
Városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ
önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Erzsébet tér 7.) átvehetõ
PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni: a
pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi
nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti
szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.
A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7. - 2 000 000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u.
10/A. I. em. 10. - 2 000 000 Ft. A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként
emelkedik.
A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthetõ.
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Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján 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, Ady u. 20. I. em. 10.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.160 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 15.00-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. VII. em. 2.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti
díj összege: 17.730 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A
lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 10.00-11.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 15.00-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 15. udvar 3.
A lakás alapterülete: 32 m2 szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.328 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 15.00-15.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Fõ u. 23. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 30 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.540 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 15.30-16.00 óráig.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 5/B. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 24.624 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 15.30-16.00 óráig.
7. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 21.650 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 8.30-9.30 óráig.
8. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 55 m 2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: össz-

komfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 25.080 Ft. A lakás állapota: helyreállítás
alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 8.00-9.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 23.155 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama:
5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 9.00-10.00 óráig.
10. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/C. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: egyéb városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.694 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 22. 10.00-11.00 óráig.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján - a 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben
élõk részére - az alábbi bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
13.490 Ft. A lakás állapota: helyreállítás alatt. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21.
14.00-15.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 7.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 14.0015.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
12.780 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2013. május 21. 14.0015.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje:
2013. május 31. (péntek)
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Kutyák vizsgáztak a Csónakázó-ttónál
Május 16. 9 óra
GENERÁCIÓS FORGATAG
A SZÉCHENYI ÉS EÖTVÖS
TÉREN
Szervezõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Május 22-26.
11th WORLD CHAMPIONSHIP
IN MODERN DANCE SPORT
Jegyek a helyszínen kaphatók. További
információ: www.idfdancehungary.hu.
Május 25.
SÁNCÉRT - SZABADHEGYÉRT
MAJÁLIS
Tervezett programok: fõzõverseny, egészségügyi mérések, játszóház, utcabál. Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület.
Május 29. 19 óra
NAGYKANIZSAI
DUMASZÍNHÁZ
DOMBÓVÁRI ISTVÁN
ÖNÁLLÓ ESTJE
Közremûködnek: Hajdú Balázs, Bellus István, Szente-Veres Adrienn. Belépõdíj: 2000 Ft. A jegyek elõvételben megvásárolhatók a nagykanizsai
Tourinform irodában és a dumaszinhaz.jegy.hu weboldalon.
Május 30. 15 óra
„ANYA ÉS LEÁNYA” - Pandur
Ferencné és Pandur Mária festõmûvészek kiállítása. Megnyitja: Járási
Ildikó iparmûvész. Megtekinthetõ:
június 25-ig.
Május 31. 18 óra
„SZERELEM ÉS DÉMONAI" Dr. Csernus Imre interaktív elõadása. Belépõdíj: 2200 Ft.

TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS
ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA.
Megtekinthetõ: június 30-ig.
INDIA ÖRÖKSÉGE
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból. Megtekinthetõ: május 31-ig.

LILIOMKERT. Stamler Lajos kiállítása. Megtekinthetõ: május 31-ig
ARANYKOR. Nagykanizsa a dualizmus korában. - Fotókiállítás.
Megtekinthetõ: május 31-ig
Május 25. 18 óra
KANIZSA BIG BAND koncert "Vendégségben a Kanizsa Big Bandnél". Vendég: Gayer Mátyás, zongora

Május 24. 19 óra
GIPSYNDROME
lemezbemutató koncertje
20 órától táncház. Közremûködik a
Kanizsa Csillagai.
Belépõdíj: 1000 Ft
Május 27. 9 óra
GYERMEKNAP
Népi játszótér a Pipitér Óvoda udvarán. Belépõdíj: 500 Ft.

A ZALAERDÕ Zrt. fõszponzorálásával, nehezített és könynyített vércsapa munkavizsgát
szervezett tacskók, terrierek és
tacskókopók részére a Csónakázó-tónál a Nagyatádi Ebtenyésztõk és Sportkutyások Egyesülete.
A megszokott, pihentetõ madárcsiripelést idõnként kutyaugatás szakította félbe szombat délelõtt a belsõ-tó
környékén. Ha nem is kánonban énekeltek együtt, egy-egy erõteljes vakkantással mindenki számára jelezték
az ebek, hogy õk is itt vannak, többek
között Sárvárról, Sopronból, Siófokról, Gyõrbõl és Pécsrõl.
Az I. Mihina Kupát Balázs József,
a Magyar Ebtenyésztõk Országos
Egyesülete Nagyatádi Szervezetének
elnöke nyitotta meg a tó melletti er-

ZALAERDÕ megengedte, hogy
ezen a reprezentatív területen bonyolítsák le a rendezvényt.
A Nyíregyházáról érkezett Varga Attila egy Nyugat-szibériai
lajkát vezetett az erdei úton.
– Bírja a nyári hõséget, szeret napozni, mint minden kutyának, õneki
is szüksége van a mozgásra. Otthon,
biciklizés közben sétáltatom. Négy
éves kora ellenére játékos, szeret
játszani a gyerekekkel, igazi családi
kutya. Sõt, vadász létére más háziállattal is összeszoktatható. Élvezi a
gyakorlati munkát, a kereséseket,
jólesõ szellemi kimerültséget jelent
neki egy-egy feladat teljesítése. Az
elsõ vizsgájára itt Kanizsán kerül
sor. Könnyen idetalált, s ebben az
autópálya megléte sokat segített –
jegyezte meg az eb jó tulajdonságait felsorolva a gazdi, aki nap, mint
nap találkozik igazi vadállatokkal is
a munkahelyén, a nyíregyházi állatparkban.
Eredmények: könnyített vércsapa: 1. Sándor Bence Gyula, Vadvári Hanga nevû simaszõrû tacskója;
2. Bedics Rita, Dantes of Lady
Erica simaszõrû tacskója.
Nehezített vércsapa: 1. Nagy
Balázs, Vecsési-Rudifogó Elzi-; 2.
Asztalos Gábor, Diana Kleopatra ;
3. Asztalos Gábor, Bassotto di
Corleone Aldo nevû szálkásszõrû
tacskója.

dészháznál. Délelõtt 11 óra tájban
már csak néhány kutya várt a gazdájával együtt a vizsgára. Nagy Dezsõ
Emese a Gyõr és Pápa között lévõ
Gyömöre-Ilonkapusztáról érkezett.
Buckalaki Prof. Hunter Emese Jack
névre hallgató, Jack Russel terrier
kutyája a gazdája ölében ülve figyelmesen szemlélte a tájat.
A két éves terrier már a harmadik
munkavizsgán vett részt, a kanizsai,
400 méteres távú, könnyített vércsapa vizsgán 3. helyezést ért el.
– Nincs sok ilyen jellegû verseny Magyarországon – jegyezte
meg Emese. – Csak átutazóban
jártunk eddig Nagykanizsán, itt
teljesen más a növényi kultúra,
mint mifelénk, és eltérõek a domborzati viszonyok is. Kitûnõ ez a
helyszín, és nagyon jó, hogy a

B.E.

250 ezer forint értékû felajánlás téglából
A Nagykanizsa Téglagyár Kft.
szállítja a város állatotthonának
fejlesztéséhez szükséges építõanyagot, mintegy 6 ezer darab
falazótéglát. Mindezt úgy, hogy
eközben jelentõs jótékonysági
felajánlást is tett.
Ezt Mavolo Krisztián ügyvezetõ
és dr. Papp Attila, az állatmenhely
sajtóreferense jelentette be. Az állatotthon, és az önkormányzat számára is fontos volt, hogy a menhely fejlesztésébe kanizsai cégeket, vállalkozásokat vonjanak be.
Ez a beruházás a város összefogása, így nemcsak segítséget kell a
város lakóitól és vállalkozásaitól
kérni, hanem a fejlesztésbõl adódó
munkalehetõségekkel is õket kell
elsõsorban megkeresni. Mavolo
Krisztián a továbbiakban kifejtet-

te: rendkívül fontos számukra a
városunk életében való aktív részvétel. Ezért, illetve az állatotthonban folyó munka elismerése okán
döntöttek az adományozás mellett.
Aztán a sajtóreferenssel folytatott
megbeszélések során körvonalazódott, hogy akár a fejlesztéshez
szükséges építõanyag teljes menynyiségét a nagykanizsai téglagyár
adhatná. A tárgyalások hamar
eredményre vezettek, és megállapodás született: a helyi vállalkozás
szállítja a karanténsor és az ezt kiszolgáló épületek elkészítéséhez
szükséges 30 raklapnyi falazótéglát, amelynek árából – támogatásként – negyedmillió forint kedvezményt biztosított a téglagyár az állatotthon részére. Dr. Papp Attila
végül hangsúlyozta: a kanizsai cég
vállalta a szállítás költségeit is, il-

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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letve egy kedvezõ fizetési konstrukciót dolgoztak ki az állatotthon
számára.
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Horoszkóp

RAMDA

III.21.–IV.19. Kos

FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Tegye megfontoltabban a dolgát. Kímélje
meg a családját az elhamarkodott, anyagi
veszteséggel járó lépésektõl. Ha mindenáron fel akarja magára hívni a párja figyelmét, gyakrabban értékelje a szorgalmát.

IV.20.–V.20. Bika
Szabad idejében töprengjen el azon, hogyan
tudná pozitív irányba változtatni anyagi helyzetét. Bár nincs kedve mostanában semmin
sem változtatni, szedje össze magát, és minél
hamarabb mozduljon el a mélypontról.

V.21.–VI.21. Ikrek
Mostanában szinte mágikus erõvel hat a párjára. Elképzeléseit illetõen egész hónapban megingathatatlan marad. Szívesen segít másoknak
is ügyes-bajos gondjaik megoldásában. Tegye
csak nyugodtan, a köszönet nem marad el.

VI.22.–VII.22. Rák

10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m )
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
3

Nyugtalanságot jeleznek a hétvégére a csillagok. Ha ennek ellenére nyugodtan szeretné
eltölteni a pünkösdi ünnepeket, ne azon törje
a fejét, hogy mivel tudná meglepni a párját.
Hagyja, hogy õ okozzon meglepetést.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Sikert arat a fantáziájával a hétvégén. A családjában adódó konfliktusokat egy kis hízelgéssel könnyen feloldhatja. Azt azonban
tartsa szem elõtt, hogy otthon nem kell úgy
viselkednie, mint egy menedzsernek.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Mutassa ki jobban az érzelmeit, ha meg
akarja gyõzni a párját a véleményérõl.
Nem kell elõtte meditálnia virágoskertjének egy szép zugában. Elég ezt megtennie kávézás vagy teázás közben.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ne féljen elkötelezni magát, ne legyenek túl
magasak az elvárásai, ha nem akarja egyedül
élni az életét. Apünkösdi környezetváltozás jót
tesz a hangulatának, optimista életszemlélete
mások számára is követendõ példa lehet.

X.23.–XI.22. Skorpió
Elképzelhetõ, hogy attól a személytõl kap a
hétvégén bókokat, akire nem is számított.
Fogadja el nyugodtan, ne tiltakozzon, mert
nem tudni, mit hoz az új ismeretség. Új
energiák lépnek az életébe Pünkösd táján.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Adja fel minél elõbb a pesszimista életszemléletét, és értékelje azt a sok jót, aminek részese lehet a környezetében. Így könnyen kiderülhet az is, hogy kényelem és luxus veszi
körül, elégedetlenségre nincs semmi oka.

XII.22.–I.20. Bak
Sok szép órával kecsegtetik a pünkösdi ünnepek. Nem vágyakozik a változatosságra,
megelégszik azzal, amit a környezete nyújt
önnek. Pihenés közben azonban nem árt,
ha figyelmet fordít az egészségére is.

I.21.–II.19. Vízöntõ
A hivatását ne helyezze folyton a magánélete elé. Ha netán megunta a rendszeres otthoni üldögélést, használja a fantáziáját, egy
napra is el lehet utazni hazulról. Ha a párja
úgy kívánja, mutassa ki jobban az érzéseit.

II.20.–III.20. Halak
Csendes családi hétvégére vágyakozik. Ez
a kívánsága teljesülni is fog. Kényelemben
telik el a hosszú hétvége. Az anyagiaknak
sem lesz semmiféle jelentõsége, mert nem
kell pénzt költenie semmire.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Sok volt
a kapott gól
Hegyvidék-YBL WPC (3.) –
Heat Group Kanizsa VSE (4.)
14-11 (4-2, 2-2, 4-4, 4-3).
OB I B-s vízilabda mérkõzés,
rájátszás az 1-6. helyért, 4. forduló. Budapest, 50 nézõ. Vezette:
Marnitz, Rubos. Kanizsa: Kiss Cs.
- Szilvasán 3, Kaszper G. 2, Kéri
1, Virt M., Kádár 3, Gulyás 1. Csere: Bencz, Karácsony T. 1, Cserdi,
Kis Zs. Edzõ: Németh Zsolt.
A vendég csapat lelkesedésével
nem volt probléma, talán annak
kicsit túlzott mivolta csapott át sok
hibázásba. Amit az idény elején
lehetett megtapasztalni többször
is: leggyakarabban a védekezés területén jöttek elõ a hibák, s ez még
akkor is igaz, ha a negyedik negyedre 10-10-re feljöttek Szilvasán Bencéék, vagyis visszajött a
meccsbe a Kanizsa VSE.
Aztán ismét hálójukban landoltak az elkerülhetõ, távoli lövésekbõl született találatok, amivel az
egyik nagy rivális meg is nyerte a
mérkõzést.
Németh Zsolt: „Koncentrációban nem voltunk ezúttal a topon,
sajnos a védekezésünk nem mûködött. Ilyen kiélezett sorozatban
sok a tizennégy kapott gól, hiszen
az korántsem biztos, hogy tudsz is
tizenötöt lõni...”

11. Látványtánc
Világbajnokság
2013. Május 22-26.
Nagykanizsa, Hungary
Helyszín: Hevesi Sándor
Mûvelõdési Ház
Május 22. 18 órakor
Ünnepélyes megnyitó
az Erzsébet téren
Május 23.
Dance ShowHip Hop, House,
Belly Dance, Freestyle,
Electric, Tap Dance, Dancehall
Május 24.
Disco Dance, Caribbean,
Brek dance,
Május 25.
Fantasy Show, techno Dance
and Musical
Május 26.
Free Show, Dance Pop, Jazz
Funk, Disco Slow, Waaking
and Folk Dance
Versenynapokon a programok
8-22 óráig tartanak.

2013. május 16.

Mostantól Bálits Károly
Vívóterem az otthonuk
Szombaton délelõtt került sor a
nagykanizsai Vívóterem névadó
ünnepségére, melynek keretében
a sportlétesítményt a dél-zalai vívóélet egyik kiemelkedõ alakjáról, Bálits Károlyról nevezték el.
Az ünnepség keretében ezúttal
nem csupán a kanizsai vívóélet
fõbb mérföldköveit elevenítették
fel, de a sportág mindenkori létesítmény-helyzetét is a dél-zalai városban. Magát a vívótermet gya-

korlatilag mai formájában 1985ben sikerült “tetõ alá hozni”, amikor a vívók úgymond szervezett
keretek között már 26 esztendeje
dolgoztak eredményesen kanizsai
pátriájukban.
Akkor, vagyis az attól 26 évvel
korábbi idõszakban, 1959. november 23-án az NVTE klubján belül
Szabó János alapította meg a vívó
szakosztályt, majd sok további jeles személy után Bálits Károly vette át a vívók ügyét, s szolgálta

mondhatni a sportágat egészen
2012-ig, 81 esztendõsen bekövetkezett haláláig.
A névadó tábla leleplezése alkalmával a VIVERE Alapítvány részérõl Cserti Tibor, illetve Kiss György,
az NTE 1866 egyesületi elnöke
rántották le a leplet a Bálits Károlynak emléket állító márványtábláról,
s annak megkoszorúzása után Piecs
Adrienn és Tizedes Balázs edzõk
gyújthatták meg az emlékezés mécsesét a vívók (nem is olyan kicsi)
helyi közössége nevében.
Hiszen ahogy a táblán Bálits
Károlytól idézték: „Az erõ a közösségben rejlik”.
P.L.

Ötödik hely a rangos kupáról
Az NTE 1866 cselgáncsozói a
fõvárosi 26. Globus Budapest
Kupa dzsúdó-versenyen is indultak. A rangos sportesemény idén
szintén nagy létszámú hazai és
nemzetközi mezõnyt vonzott.
Az ifjúsági korosztály 66 kg-jában (a nagykanizsai és kaposvári
kettõs igazolású) Huszár Martin

versenyzett – az ukrán, cseh, szerb
és román indulókkal tarkított – 38
fõs mezõnyben és két ipponos gyõzelemmel kezdett, majd vereséget
szenvedve a vigaszágon további
két gyõzelemmel haladhatott a dobogó felé. A harmadik helyért vívott küzdelemben végül alulmaradt, így ötödikként zárt. A serdülõ
korcsoport 50 kg-osai között Hu-

szár Máté végül kilencedik lett.
Az ifjúsági korcsoportos Huszár
Martin a junior diákolimpián 60
kg-ban indult és harmadik helyen
zárt. Az ifjúsági korosztályos diákolimpia döntõjén a kanizsai Hevesi-iskola tanulója, Huszár Máté az
50 kg-osok között – serdülõ korcsoportosként – a dobogó harmadik fokáig jutott.

Egy ezüst-,, és két bronzéremmel
A nagykanizsai TRI-CO Triatlon
Klub versenyzõi is részt vettek a Somogy megyei Kaszón megrendezett
Sprint távú (5 km futás-20 km
kerékpár-2,5 km futás) Duatlon Országos Bajnokságon, ahol az egyes

korcsoportok szerinti mezõnyben
remek eredményeket értek el. A 3539 évesek között Csõgör Marcell kilencedik lett, a 40-44 éveseknél
Vránics László harmadik, míg
Csõgör Péter tizennegyedik helyet

szerzett. Az 50-54 évesek kategóriájában Korcsmárosné Vig Rozália
ezüstéremmel lett gazdagabb, Tóth
Vilmos tizenegyedikként ért célba,
míg az 55-59 évesek versengésében
Benedek János harmadikként zárt.

INGATLAN

lalom. Öt éves gyakorlattal rendelkezem. Tel.: 0620/236-8714 (7577K)

TÁRS

Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton ház melléképülettel eladó. Víz, villany van. Tel.:
0630/518-2178 (7578K)
Katonaréten négyszobás családi
ház nagy garázzsal eladó. Tel.:
0630/518-2178 (7579K)

VEGYES

Nk-i, negyvenes fiatalos, sportos,
ápolt, józan, diszkrét férfi titkos kapcsolatra keres karcsú és sportos alkatú, akár nem független hölgyet is,
külföldi is lehet. Lakás van. Pénzesek, szélhámosok kíméljenek. Fényképes leveleket „Diszkrét” jeligére,
a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
Szerkesztõségébe kérek. (7580K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt hûtõjét, TVjét, mikróját, mosógépét, stb. elszállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7575K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7576K)
Beteg, idõs ember gondozását vál-

Keresem azokat, akik néhai
Böjti
Lászlóval
(Egyeduta,
1927.08.01) bármilyen rokoni
kapcsolatban állnak, vagy ezzel
kapcsolatban információval rendelkeznek. Tel.: 0670/589-8906
(7573K)
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Egy nap, nyolc negyed, nyolcadik hely
A Kanizsai Vadmacskák SE
nõi Amatõr NB I-es kosárlabda
együttese a bajnokság záró fázisában a második vonal 7. helyéért lépett pályára Kecskeméten kétszer is. A vége izgalmasra sikeredett, hiszen összesítésben
két ponttal maradtak le csupán
a hetedik pozícióról.
Kanizsai Vadmacskák SE –
Kecskeméti KC 60-74 (18-23, 2118, 8-14, 13-19)
Amatõr nõi NB I kosárlabda
mérkõzés a 7. helyért, 1. találkozó.
Kecskemét, 50 nézõ. Vezette:
Dernei, Sentényi.
Kanizsa: Fekete Cs. (12), Fuisz
V. (19/3), Kovács K, Hegyi (7/3),
Jurkó (12). Csere: Jagarics (4),
Oros (2), Nagy D., Olasz (2), Horváth E. (2). Edzõ: Farkas József.
A bács-kiskuniak az elején négy
sikeres hármassal léptek el 10
ponttal is, s ezt sikerült a negyed
végére csökkenteniük Farkas Jó-

zsef játékosainak, majd a második
tíz percben Jurkó Noémi és Fuisz
Viktória pontjai a közvetlen felzárkózást jelentette.
Nagyszünet után a vendégeknél
perckig „pontcsend” állt be, így ismét elléphetett a Kecskemét. A záró részben a kanizsaiak ellenfelei
még koncentráltabban játszottak,
és a különbséget már nem tudták
csökkenteni Fekete Csilláék.
Kecskeméti KC – Kanizsai
Vadmacskák SE 52-64 (14-18,
14-12, 17-15, 7-19)
Második találkozó a 7. helyért.
Vezette: Varga, Vadász.
Kanizsa: Fekete Cs. (6), Fuisz
V. (14/3), Olasz (9), Hegyi (7/3),
Jurkó (22). Csere: Jagarics (6),
Oros. Edzõ: Farkas József.
Belekezdett a Vadmacskák csapata, ráadásul a megszerzett elõnyüket a továbbiakban is meg
tudták õrizni. A folytatásban már
nyolc pont is volt a különbség a
felek között, de a védekezési hi-

báikat kihasználta a KKC és még
a vezetést is átvette. Innen Fuisz
és Hegyi Vivien pontjai segítettek, majd ugyan a KVSE Jurkó
zsinórban dobott nyolc pontjával
tartotta az elõnyt, de a Kecskemét
sem adta fel. Az utolsó tíz percben Jurkó, Hegyi és Fuisz gondoskodott a nagykanizsai kosarakról, vezettek már 16 ponttal is,
de a slusszpoénként elért négy
pontjával a Kecskeméti KC
összesítésben a maga javára fordította a párharcot – megszerezve
ezzel a hetedik helyet. A hetedik
helyen zárt: Kecskeméti KC
(126-124)
Farkas József: „Két ellentétes
mérkõzést játszottunk a játékfelfogást is tekintve. Úgy vélem, a szerencsésebb együttes lett a hetedik,
mi pedig a második meccsen elért
gyõzelmünkkel talán picit szépen
is búcsúztattuk az évadot.”
P.L.

Közeledik a sárkányhajós hétvége
Az V. Kanizsai Sárkányhajó
Bajnokság és Roadshow június
7-9. között esedékes eseményének sajtótájékoztatóját tartották, melyen a rendezvény sportszakmai részét kézben tartó Kanizsa Kajak-kenu Klub oldaláról Varga Péter egyesületi elnök,
a társprogramok szervezésében
tevõleges szerepet játszó Kanizsa Turizmusáért Egyesülettõl
pedig Magyar Ferenc ismertette
a legfontosabb információkat.
– A roadshow programja a június 8-i szombatot jelenti, de biztosak vagyunk abban, hogy a há-

romnapos rendezvény másik két
napja (péntek és vasárnap) is nagy
tömegeket vonz a Csónakázó tóhoz – kezdte Varga Péter klubelnök. – A roadshow-n belüli országos sorozat hét fordulós, annak
döntõjére majd a fõvárosban kerül
sor. Számunkra azonban legalább
ilyen fontos, hogy az úgymond
amatõrök körében minél több
helybélit tudjunk megmozgatni és
kicsalogatni.
A versenykeretek fõbb kritériumai: megtudhattuk, hogy a sárkányhajós összlegénység idén is
22 fõt jelent, ebbõl nyolc hölgytag
lehet és az egységek 350 valamint

2000 méteres távokon indulhatnak.
– Az elõzetes nevezések alapján a
Premier kategóriában 20 csapat érkezése várható, de lesz nálunk még
be sem mutatkozott úgynevezett
nyílt egységek mezõnye is. Ezen
csoport lényege, hogy 350 méteres
távon külön-külön nõi és férfi csapatok szállhatnak vízre – folytatta a kajakosok elnöke.
Elhangzott továbbá, hogy az úgynevezett céges, baráti és települési
mezõnyt a „Friss sárkányok” elnevezés alatt vonták össze. Legalább
ilyen fontos, hogy pénteken 10 órától rajtoló tömegsportrendezvény az
iskolák versenyével indul, valamint
ezen a napon és csütörtökön
edzéslehetõség is adott a csapatok
számára a tavon.
Szombaton már 8.45-tõl a hajóké
a fõszerep, amikor a profik le is bonyolítják versengésüket, vasárnap 9
órás kezdéssel pedig jöhetnek a
„Friss sárkányok” további futamai.
Nevezési lapok letölthetõek a
helyi tourinform honlapjáról, de
a magyar kajak-kenu szövetség
oldaláról is, június 3. 16.30 a
határidõ. Nevezési díj hajónként 30 ezer forint, de az iskolás
csapatoknak a nevezés ingyenes.
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Hétfõn jön a
III. Bánkuti-sszlalomverseny
Ismét itt a Bánkuti László
Emlékverseny, vagyis május 20án, tehát pünkösdhétfõn rendezik meg az autós szlalomversenyt Nagykanizsán.
Ahogy azt Dobri Noémitõl, a Kanizsa Autó- és MotorSport Egyesület elnökétõl megtudtuk, ezúttal a
vásárcsarnok parkolójában lesz kialakítva a pálya, mely így értelemszerûen teljesen más vonalvezetésû
lesz, mint volt a korábbi években, de
a technikás vezetésnek itt is fõszerep jut majd természetesen.
Parti Máté, a KAMSE autós
szakágának vezetõje elmondta: a
gépátvétel reggel 7 órától lesz,
9.30-kor kerül sor Dr. Károlyi Attila emlékbeszédére, majd a tervek
szerint 10 órakor lesz az elsõ autó
startja. A verseny szpíkere a szlalomosok világában jól ismert Kõváry Barna lesz, aki persze a pálya
teljesítésébõl sem maradhat ki...
– Összesen 80-100 nevezõ csapattal számolunk és az sem titok,
hogy sztárvendégekben is gondolkodunk – fûzte hozzá Varga Péter,
majd így folytatta: – Idén a nõi kajaknégyes Janics Natasával, illetve
a másik verziónk szerint Kovács
Katalin Kucsera Gáborral szerepel
a pakliban, ezek azonban egyelõre
még komoly egyeztetés alatt állnak. Annyit azonban mindenképp
szeretnék elmondani, hogy aki teheti, igenis jöjjön, hiszen az úgynevezett profik mezõnye el lesz
különítve az amatõrökétõl, vagyis
álljon valaki bármilyen szinten
sárkányhajózás terén, bátran vízre
szállhat.
Magyar Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnöke öszszefoglalóan szólt a köztes, egyben kísérõprogramokról:
– Elõször is azt kell elmondanom, hogy jó idõ várunk. Színpadi produkciókban nem lesz hiány, annyiban viszont változtattunk, hogy valamivel késõbb, tehát délután 2-3 órától kezdõdnének a programok. A remélhetõleg szépszámú érdeklõdõ tömeg
a kanizsai fúvosoktól a SZKES
táncos mûsoráig sok mindenkivel találkozhat, szombaton este
pedig Ladánybene 27 koncertje
lesz a színpadi fõ esemény.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Hirdetés
Képviselõi fogadóóra

Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. május
31-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Május 22-én 16:00 óra (gyorsított),
Május 25-én 08:00 óra (hétvégi)
vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidõ:

06.05 (szerda) 12.00 óra
Vizsga: 06.15 (szombat) 9.00 óra

2013. május 16.

