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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVI. évfolyam 15. szám
2014. április 24.

WebDoktor, könyvfutár
a generációk szolgálatában

Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu

Két fontos újdonságról, a WebDoktor, valamint a könyvfutár
szolgáltatás indításáról tartott
sajtótájékoztatót Cseresnyés Péter polgármester, az Idõsügyi Tanács (IT) elnöke. Az eseményen
részt vett dr. Brünner Szilveszter,
a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója, Czupi Gyula, a Halis
István Városi Könyvtár igazgatója, dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó és Herman
József pedagógus.
– Ismét újat tudunk nyújtani az
IT szervezésében, de nemcsak az
idõsek, hanem a városban élõ fiatalok jelentõs részének is – kezdte
tájékoztatóját Cseresnyés Péter
polgármester, IT-elnök, majd viszszautalt az elõzményekre.
Nagykanizsa önkormányzata
mindig is kiemelt feladatának tekintette, hogy tevékenyen segítse
az idõs emberek boldogulását, tár-

sadalmi aktivitásuk megõrzését,
szükség esetén a róluk való gondoskodást. E törekvések része a honlap
létrehozása is, amely az idõsebb generáció tájékoztatásán túl a digitális
esélyegyenlõségüket is biztosítja. A
60plus.hu azokról az eseményekrõl, hírekrõl és jogszabályokról ad
tájékoztatást, amelyek fontosak lehetnek az életükben, és mindennapjaikat befolyásolják.
2013 márciusában megtörtént a
Város Idõsügyi Stratégiájának
egyik alappilléreként a Digitális
Esélyegyenlõségért Program elfogadása, mellyel azt kívánták elérni,
hogy minél több nagykanizsai idõs
ember tudja használni az internetet.
Erre alapozva indították el a kórház
hathatós közremûködésével a
WebDoktor honlapot, amely segítségével tájékozódhatnak az emberek az egészségüket érintõ kérdéseikben. Következõ lépésként a háziorvosokat is szeretnék bevonni a

WebDoktor-szolgáltatásba – hangsúlyozta a városvezetõ.
A polgármester szavait követõen
dr. Brünner Szilveszter kiemelte, ez
a kezdeményezés nagyon jó példája
annak, hogy a nagykanizsai városvezetés a 2012-es tulajdonosváltás
óta is szívügyének tekinti a város és
a városkörnyéki betegek ellátását,
és ezzel a lépéssel is támogatja az
egészségügyi intézmény mûködését. Fontosnak tartotta megjegyezni,
a mai egészségügyben szakítaniuk
kell az évszázados paternalisztikus
gondolattal, és párbeszédet kell
folytatniuk a betegekkel, illetve a
betegeknek az egészségügyi dolgozókkal. Továbbá enyhíteniük kell az
egészségügyben dolgozók és a betegek, illetve a hozzátartozóik között
fennálló információs aszimmetriát.
Ezeknek a céloknak is megfelel a
WebDoktor felület létrehozása
Nagykanizsa város honlapján.
(folytatás a 2. oldalon)

Város Napja – Részletes programok és információk lapunk 4-5
5. oldalán.
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(folytatás a címlapról)
Természetesen örömmel álltak
szakemberkollégáival a megvalósítás mögé – tette hozzá, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek a
betegekhez, a hozzátartozóikhoz,
esetleg orvos az orvoshoz.
A honlap mûködésével kapcsolatban Herman József elmondta, a
belépéshez regisztrációra van szükség. A bejelentkezett felhasználók
keresési lehetõséggel tudnak élni
az orvosok neve, különbözõ címkék, keresõ szavak, témák, valamint szakterületek szerint. Kérdezhetnek, hozzászólhatnak a témákhoz, melyekre választ is kapnak.
Dr. Szabados Gyula az elmondottakhoz hozzáfûzte: az Idõsügyi Tanács honlapján mûködtetett WebDoktor már élesben mûködik, bárki
számára rendelkezésre áll és elérhetõ
a www.nagykanizsa60plus.hu, vagy a
www.webdoktor.60plus.hu domain
címen is.
A sajtótájékoztató másik részében
a könyvfutárszolgálat bevezetésérõl
adott tájékoztatást Cseresnyés Péter.
A szolgáltatás elindításáról együttmûködési megállapodás jött létre az
önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
(IT) és a Halis István Városi Könyvtár között. A keretmegállapodást a
város elsõ embere, valamint Czupi
Gyula könyvtárigazgató írta alá a
sajtó képviselõinek jelenlétében.
Az aláírás elõtt Cseresnyés Péter
emlékeztetett rá, hogy 2013. november 14-én együttmûködési keret-megállapodást írt alá az iskolai
közösségi szolgálat közös lebonyolításáról a város három közép-, hét
alapfokú oktatási intézménye, valamint hét fogadó szervezet. A megállapodásban az IT, mint fogadó
szervezet vállalta, hogy biztosítja a
„Könyvfutár szolgálatot” a város
idõskorú lakossága számára. Az IT
több tevékenységet is felvállalt. Az
Ezüstnet képzés már elindult, most
rajtol a Könyvfutár, amit harmadikként az idõsügyi klubok kapcsolattartói és weboldalszerkesztõi hálózatának kialakítása követ.
A könyvtár pedig, az iskolai közösségi szolgálat keretében vállalta
a könyvfutárszolgálatot azon idõsek, egyedülállóak számára, akik fizikai állapotuk miatt nem képesek
eljutni az intézménybe. A könyvkölcsönzés mellett ezáltal lehetõség
nyílik a generációk egymás közötti
kommunikációjára és nem utolsósorban a diákok megismerhetik az
idõsek gondolatvilágát.
B.E.

2014. április 24.

Húsvéti ajándék idõseknek
A korábbi évekhez hasonlóan,
húsvéti ajándékkal és köszöntõvel idén is ellátogatott Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ az Idõsek Otthonába. A jókívánságok jelképesen az Egyesített Szociális Intézményhez tartozó Idõsek Klubjának valamennyi klubtagjához is
szóltak.
Õket az ünnepek után látogatja
meg a polgármester. A város elsõ
embere nemcsak az önkormányzat
nevében köszöntötte az idõseket,
és kívánt áldott, békés ünnepeket,
hanem a legifjabb generáció nevében is. Az üdvözlõlapokat ugyanis
a húsvéti gondolatok és vers mellett a Hétszínvirág Óvoda apróságainak dedikált rajzai díszítették.

hon lakói a városvezetõ kedvességét.

Az intézménybõl a polgármester
sem távozott üres kézzel. Hálájuk
jeléül saját készítésû húsvéti ajándékcsomaggal viszonozták az ott-

B.E.

Emlékezõ séta a Kanizsáról
elhurcoltak emlékére

nepedagógusa volt. Auschwitzba
hurcolták, majd megmenekült. A
visszaemlékezésbõl megtudtuk,
hogy milyen rettenetes erõfeszítést
igényelt a túlélés. A koszorúzást követõen a diákok a teherpályaudvaron
lévõ, deportáltak emlékére állított
tábláig sétáltak Marosi Attila pedagógus, szervezõ vezetésével, ahol
elhelyezték koszorújukat.
V.M.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Fotó: Varga Mónika
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy – Széchenyi Tagintézményének 11. és 12.-es diákjai
a Fõ úti Zsinagógától a teherpályaudvarig tartó sétával emlékeztek arra a több mint háromezer zsidó emberre, akit 1944 áprilisában hurcoltak el városunkból.
Ahogy Lévai Péterné Ibolya, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség al-

elnöke a Zsinagógában elmondta,
a Holokaust emléknaphoz kapcsolódó emlékezõ menet célja, hogy
felhívják a fiatalok figyelmét a
sorsközösség vállalásának fontosságára, és arra, hogy az utókornak
nem szabad elfeledni a magyar zsidóság ellen elkövetett borzalmakat.
Ezt követõen egy tanuló Pauk Anna könyvébõl, visszaemlékezésébõl
olvasott fel egy részletet. Pauk Anna
egykoron városunk megbecsült ze-

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
Április 28-án 16 órakor
személyautó és motor
Április 29-én 16 órakor
B+E, C, D, C+E
Április 30-án 14 órakor
gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)
A 2014.05.10-i GKI vizsgára
jelentkezési határidõ: 04.28

Diákokak diákkedvezmény!
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!
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Már elõdeink, Horváth Antal,
Dömölky László, Simon Lajos,
Szily Károly, Steinhardt László,
Szendrõi Lajos, Imics Lászlóné
igazgatók is tisztában voltak azzal,
hogy egy település életében a legfontosabb intézmény az iskola –
folytatta gondolatait az iskola egykori irányítóinak felsorolásával. –
Õk már nincsenek közöttünk, de
ahogy Dosztojevszkij írta: „Az
igaz ember eltávozik, de a fénye
megmarad.” Ezt a fényt adták át
utódaiknak Dr. Kotnyek Istvánné
és Sajni József igazgatóknak, hogy
tovább öregbítsék a miklósfai is-

Kettõs jubileumot ünnepeltek Miklósfán
Nagyszabású gálamûsorral
kettõs évfordulóról emlékeztek
meg a Miklósfai Általános Iskolában. A jelenlegi épületben 35 évvel ezelõtt, míg a településrészen
245 évvel ezelõtt kezdõdött meg
az oktatás. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Dénes Sándor és
Karádi Ferenc alpolgármester. A
városvezetés nevében Dénes Sándor mondott köszöntõt. A meghívott vendégek mellett jelen voltak
az intézmény jelenlegi és volt tanítványai, pedagógusok, szülõk,
az elmúlt 35 év alatt és jelenleg is
ott dolgozó munkatársak. Az est
fellépõi mindnyájan a miklósfai
iskola falai között töltötték diákéveiket, vagy jelenleg is az intézmény tanulói.
„Az iskola világítótorony. A
jövõ fényjele! Száz meg száz

kis magot tartalmazó gubó, amibõl meg fog születni az új, a
jobb, a bölcsebb.” – írta egyik
novellájában Arthur Conan
Doyle. Ezt a világítótornyot közel 130 tanuló köszöntötte színes mûsorával.
Szmodics Józsefné iskolaigazgató jubileumi ünnepi beszédében a
múlt, a jelen és a jövõ lépcsõfokait emelte ki:
– Az évfordulók mindig különleges helyet foglalnak el az életünkben. A mai programunk az
idei tanév rendezvényeinek megkoronázása. Ezen az eseményen
megnyitjuk a múlt kapuit és a jelen
lépcsõfokain elõre haladunk a jövõbe, határozott elképzelésekkel,
tervekkel. Tisztelettel fejet hajtok
azok elõtt, akik részesei voltak az
intézmény 245 és a közelmúlt 35
évének.

kola jó hírnevét. S én, a kollégáimmal együtt igyekszem ezt lánggá
alakítani.
1768-tól napjainkig nagy változások idõszakait élte meg az intézmény, mindig új tervekkel és
reményekkel. Az 1978. szeptemberében átadott iskolaépület új
távlatokat nyitott az oktató-nevelõ munkában. Generációk sokasága repült ki ez idõ alatt az intézmény falai közül – tért rá a tanítványok sikereire az igazgatónõ. –
Az oktató-nevelõ munka minõségét mi sem bizonyítja jobban,
mint a volt tanítvány, Berta Dénes
„Az Év Zalai tehetsége 2006.” címe. Az Országos Curie Környezetvédelmi Csapatverseny VI. és
az Országos Balogh János Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny IX. helyezése (Flumbort Sára, Karavidaj Edita, Mol-
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nár Dóra). Nem beszélve a sport,
a mûvészet és a tanulmányi versenyeken elért további szép helyezésekrõl. Orvosok, közgazdászok,
mûvészek koptatták iskolánk padjait, de vannak a tudás alapjait itt
megszerzõ kiváló szakmunkások
és példás családanyák, családapák, akik már unokáikat, gyermekeiket íratják a Miklósfai Általános Iskolába. Bizonyára azért,
mert elégedettek voltak tanítóik
munkájával.
Elismerés illeti a már nyugdíjba
vonult kollégákat – Dr. Kotnyek
Istvánnét, Szendrõi Lajosnét, Kiss
Józsefnét, Kiss Józsefet, Koncz
Tivadarnét, Bázár Elemérnét,
Balassáné Szakáll Rózsát, Molnárné Borsos Györgyit és Sajni Józsefet –, akik idõnként meglátogatnak bennünket, a példamutatásért, a helytállásért és hogy a tudásuk legjavát átadták tanítványaiknak. S hogy ez milyen jól sikerült
a következõ számadat bizonyítja:
tantestületünk 19 tagjából 7-en az
iskola tanulói voltak és többségük
itt telepedett le a családjával. S
hogy jövõje van az iskolának, erre
garancia a mindig megújulni akaró
fiatal tantestület, a szülõktõl felénk
áradó bizalom, a tanítványaink
szeretete, a visszatérõ felnõtt diákjaink helyállása a mindennapi életben.
Az ünnepség résztvevõi egy történeti kiállítást is megtekinthettek,
mely áttekintést adott az egykor
önálló település és a mostani településrész oktatásáról.
B.E.

Átvette mandátumát Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ
A Vasemberház Dísztermében ünnepélyes keretek között
vette át megbízólevelét Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP) polgármester, országgyûlési képviselõ. Az eseményen a meghívott vendégek mellett jelen
voltak önkormányzati képviselõk, valamint Dénes Sándor
és Karádi Ferenc alpolgármester.
Tájékoztatójában dr. Varga
Eszter, a Zala Megyei 3. számú
Országgyûlési Egyéni Választókerületi Bizottság (OEVB) elnöke kiemelte: a 2014. április 6-án
megtartott országgyûlési képvi-

selõk választása fegyelmezetten,
problémamentesen és törvényesen lezajlott. A jogerõs végeredmény alapján az induló 16 jelölt
közül, a 46.189 érvényes szavazatból 18.279 szavazattal, vagyis
a szavazatok 39,57 százalékával
Cseresnyés Péter, a FideszKDNP közös jelöltje lett a Zala
Megyei 3-as számú Országgyûlési Egyéni Választókerület megválasztott országgyûlési képviselõje. A választási bizottság nevében gratulált Cseresnyés Péternek, munkájához jó egészséget,
sok sikert kívánt, majd átadta a
megbízólevelet a régi-új országgyûlési képviselõnek.
Cseresnyés Péter köszönetét
fejezte ki a bizottság, valamint a
polgármesteri hivatal minden

dolgozójának, akik a választás
zavartalan
lebonyolításában
részt vettek. Megköszönte az önkormányzati képviselõk munkáját is, mellyel segítették az országgyûlési teendõinek ellátása
idején. A politikus elmondta, rövid idõ múlva elköszön az önkormányzattól. Egyben megígérte, abban az esetben, hogyha egy
együttmûködõ önkormányzat
alakul októberben, akkor ugyanolyan zavartalan lesz a mûködésük, mint amilyen az elmúlt
négy évben volt. Mert azon az
úton, amelyen az elmúlt években
elindult Nagykanizsa, csak így
tud még látványosabban elõrejutni.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Mûemlékmentés
Tandor Ottó nevével
fémjelezve

2014. április 24.

Város Napja forgalmirend-vváltozás
A 2014. évi Város Napi programok miatt az alábbi útlezárások,
forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az
Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 24. (csütörtök) 15:00 - április 27. (vasárnap) 12:00-ig az Erzsébet tér
keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között,
- április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 06:00-ig az Erzsébet tér
nyugati útszakaszán a Fõ út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és
a Bolyai Ált. Iskola elõtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi
út és a Magyar út között,
- április 25. (péntek) 20:00 - április 26. (szombat) 11:30-ig a Deák téren, valamint a Széchenyi tér É-i oldalán (Felsõtemplom oldalsó bejárata mellett),
- április 25. (péntek) 08:00 - április 25. (péntek) 16:00-ig a városközpontban
a fizetõparkolók ingyenesen vehetõk igénybe!

Az Országház tervezésében,
építésében és Steindl Imre halála
után a befejezésében játszott
nagy szerepet Tandor Ottó nagykanizsai származású építészmérnök, akinek nevét mûemlékmentési program viseli Zalában. A
Zala Megyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi
Hivatala arról tájékoztatta az
MTI-t, hogy a mûemléki világnap alkalmából útjára indította a
Tandor Ottó Mûemlékmentési
Programot. Ennek keretében a
közvélemény és a lelkes helyiek
segítségével mérik fel a megye
épített környezeti értékeit, illetve
rögzítik és dokumentálják azok
állapotát.
A program során az országos
védelem elõtérbe helyezése mellett a helyi értékmentés fontosságát is hangsúlyozzák, ezért a zalai önkormányzatok fõépítészeit
is szeretnék bevonni munkájukba. Az örökségvédelmi hivatal
Mentsük meg örökségünket
címmel általános és középiskolások számára megyei rajz- és
fotópályázatot is hirdet, amellyel
a fiatalokat kutatómunkára is
ösztönzi, hogy felfedezzék a lakóhelyükhöz közeli védett építészeti értékeket.
A zalai örökségvédelmi hivatal közleménye arra emlékeztet,
hogy a megye kedvezõ kulturális
adottságai, a települések építészeti képe országos viszonylatban is kiemelkedõ jelentõségû.
Közel félezer országos védelem
alatt álló mûemléképület található a megyében, köztük például a
Festetics-kastély vagy a kallósdi
kerektemplom, de a zalai mûemlékek közel 20 százaléka veszélyeztetett állapotban van.
MTI-Kanizsa

ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig:
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca között a Fõ
úton (a Fõ út forgalma az Ady utcába terelve a keresztezõdésnél; a Zárda utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fõ út keresztezõdésénél; a Király út felõli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a keresztezõdésnél),
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és az Arany J. út között (Polgármesteri Hivatal - Bolyai Ált. Iskola elõtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgony út és a Magyar út között,
- a Vásár utcán a Báthory utca - Erzsébet tér között: forgalom terelése a Báthory utca felé.
Az útlezárások területére a fenti idõpontok alatt csak a lakók, a vásárosok, vendéglátósok, a fellépõk és a rendezõség tagjai hajthatnak be a rendezõk által biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27. (vasárnap) 05:00-ig a Kinizsi utca
forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a
Rozgonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton. Az Arany J. utcában
jobbra fordulási tilalom lép érvénybe a Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utca nyugati oldalán megállási tilalom a Rozgonyi utca felõl 50 m-en.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
- április 26. (szombat) 10:00 - 10:30 az Erzsébet tér - Fõ út - Huszti tér - Petõfi utca - régi 7-es útvonalon Galambokon át Zalakarosig tartó futóverseny
miatt szakaszosan,
- április 26. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az ünnepi felvonulás és zászlófelvonás
idejére a Balatoni út irányába az Erzsébet tér - Fõ út (Deák tér északi oldal) szakasza, valamint a Csengery út a Fõ út és a Zrínyi utca közötti szakasza, valamint az Erzsébet tér irányába a Huszti tér - Fõ út - Erzsébet tér szakasza (kivétel a Huszti tér irányából a belváros irányába közlekedõ menetrend szerinti autóbusz járatok, visszairányban a Király körforgalom - Zrínyi út - Széchenyi
körforgalom - Felsõtemplom - Fõ út terelõúton közlekednek az autóbuszok a
Deák tér megállóhely kihagyásával). A Széchenyi tér - Fõ út közötti szakasz (a
Deák tér keleti oldal a Felsõtemplom elõtti része) a huszárok elvonulási idejére lezárásra kerül.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget, hogy a Város Napi rendezvények miatt
április 24. (csütörtök) 18:00 - április 27 (vasárnap) 05:00-ig:
- lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca
közötti szakasza. A Dél Zalai autóbusz megállót ezen idõ alatt a járatok nem
érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésû buszmegállópár áthelyezésre kerül a
Zrínyi utcába, az E.on székház elé,
- lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi út és a Magyar út
között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésû helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem
érintik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok és a Rozgonyi utca sarokmegállóhelyeket. A megállóhelyek, ahol a járatokat igénybe vehetik: Kenyérgyár, Magyar út 60., Kalmár utca, Zrínyi utcai ideiglenes megálló.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület

Város Napja
Program
2014. ÁPRILIS 25.
(PÉNTEK) ERZSÉBET TÉR
09:00 Iskolai elõadások
13:00 Premier Táncklub
13:40 Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézményének mûsora
14:10 Napsugár Együttes
15:00 Rozgonyi Úti Általános
Iskola énekkara
15:45 Szkes Dance Tánccsoport
16:15 Polgármesteri köszöntõ
17:30 Pannonia Allstars Ska
Orchestra
19:10 FITPOINT
Mozgásközpont mûsora
19:30 Salsa bemutató
20:30 Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar koncertje
2014. ÁPRILIS 26.
(SZOMBAT)
ERZSÉBET TÉR
10:00 Ünnepi felvonulás
11:00 Kanizsai Fúvószenekar
mûsora
12:00 Tüttõ János Nótaklub
12:30 Kanizsa Táncegyüttes
13:15 Orff Ütõegyüttes mûsora
13:45 Jónás Tamás bûvész
14:00 Kakaó Együttes
15:15 Szan-Dia Fitness Sport
Club mûsora
16:00 Nagykanizsa Város
Vegyeskara
17:00 Tóth Gabi élõ koncert
18:30 Eraklin Táncklub
Együttes
20:00 Charlie - Tóth Vera élõ
koncert, kísér: Abrakazabra
Zenekar
22:05 Tûzijáték
22:30 Utcabál az Abrakazabra
Zenekarral
A szervezõk a mûsorváltozás
jogát fenntartják!
További információ: ww.nagykanizsa.hu
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Kanizsa – Közgyûlési sorok

Ingyenes HPV elleni
védõoltás
A közgyûlésen elfogadták a
Humán Papilloma Vírus (HPV)
elleni védõoltási program kiterjesztésére vonatkozó javaslatot.
Ennek értelmében a Nagykanizsán állandó lakhellyel rendelkezõ 13 éves leánygyermekek részére alanyi jogon biztosítják a
négykomponensû védõoltást.
A kormány döntése értelmében,
2014. évben bevezetik az oltási
rendbe a HPV elleni védõoltást kötelezõen ajánlott formában a 12.
életévüket betöltött, de a 13. életévüket be nem töltött leánygyermekek körében. Erre a 2014-2015-ös
tanév elsõ félévében kerülhet sor. A
szabályzás értelmében az idén 13
éves, a 2001-ben született 206 lány
nagy része kimaradna mind a szeptemberben induló nemzeti oltóprogramból, mind az idén lezáruló
önkormányzati programból.
A védõoltáshoz szükséges mintegy 8 millió forintot az önkormányzat rendelkezésre bocsátja a
2014. évi költségvetésben.

Megalakul a NaGESZ
A közgyûlés elfogadta a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) létrehozására
vonatkozó javaslatot, így az önkormányzat július 1-jén költségvetési szervezetet hoz létre.
A szervezet fõbb feladatai közé
tartozik jelenleg a polgármesteri hivatalban történõ intézményi pénzügyi, számviteli feladatok ellátása,
az önkormányzat által mûködtetésre
átvett köznevelési intézmények
technikai személyzetének munkáltatása és az intézményi mûködtetés
feltételeinek biztosítása, az intézmé-

nyi közfoglalkoztatás szervezése és
az intézmények mûszaki karbantartási feladatainak az ellátása.
A NaGESZ igazgatói beosztására benyújtott pályázatok véleményezésére háromtagú szakértõ bizottságot hoznak létre, mely véleményezi a beérkezett pályázatokat.
A bizottság írásbeli véleményének
polgármesterhez történõ leadását
követõen a bizottság külön intézkedés nélkül megszûnik. A bizottság feladatainak ellátásával a közgyûlés Dénes Sándor alpolgármestert, Bene Csaba PB elnököt és
Kunics György gazdálkodási osztályvezetõt bízta meg.

Fejlesztik a kanizsai
közlekedési
létesítményeket
A közgyûlésen elfogadták a
2014. évi közlekedési létesítmények fejlesztésére vonatkozó
programot, így 80 millió forintból utakat újítanak fel és járdákat építenek.
Az önkormányzat a beruházási
felújítási program keretében minden évben fejleszti a közlekedési
létesítményeket. Az adott évi beavatkozások mûszaki tartalmáról a
közgyûlés dönt a képviselõi és lakossági igények, valamint a szakmai javaslatok alapján.
A 2014. évi költségvetés 80 millió forint elõirányzatot tartalmaz a
közlekedési létesítmények fejlesztésére. Ennek figyelembe vételével
meghatározták a legfontosabb feladatokat, amelyek ebben az évben
megvalósíthatók. A javaslatok alapján felújítják a Rózsa utca 22. számú társasházzal szemközti parkolót, a Kisberki utcai parkolóból vezetõ lépcsõket, a Március 15. tér –
Gördövényi utcát, a Munkás utca 57. számig a parkoló utcát, a Bajcsai

Az akció a megjelenéstõl május 31-ig tart.

utcában a járdát, a Principális csatorna közúti hídját és a Bagolai sor
útburkolatát. Új járdát építenek a
Bajcsy-Zsilinszky E. utca végénél
és a Városkapu krt. déli végén.

Nem lehet
a „kelleténél”
hangosabb…
Közeleg a jó idõ és ezzel együtt
a szabadtéri rendezvények sokasága. Amik a kihangosítás miatt
alkalomadtán sokak „hallásküszöbét” súrolják, pedig önkormányzati rendelet szabályozza
már régóta a zaj- és és rezgés elleni védelem szabályait.
Ezt a rendelkezést egyébként módosítani is kellett a legutóbbi soron
kívüli közgyûlésen jogszabályi változások miatt. Azt ugyan külön szabályozza kormányrendelet, mik
azok a létesítmények, tevékenységek, amik környezeti zajt vagy rezgést okozhatnak. Viszont e rendelet
hatálya nem terjedt ki többek között
a közterületi rendezvényekre.
Arról önkormányzati rendelkezés
gondoskodik, hogy szabadtéri, jelentõs zajkibocsátással járó események kapcsán milyen szabályok
mérvadóak. Ebbe nem tartozik bele
– sok más mellett – az önkormányzat és szervezetei által rendezett események, családi rendezvények
kihangosítása, vagy például a vagyonvédelmi célokat riasztó berendezések által generált hanghatás,
még akkor sem, ha ezen berendezések teljesítményei meghaladják a
megengedett 2000 Watt elektromos
összteljesítményt. Természetesen
ezeket az eseményeket is be kell jelenteni „elõzetesen”… Ahogy a többi is: szintén az engedélyezési kérelemben kell feltüntetni, több „paramétert”. Mint (például) a helyszínrajzot, vagy útvonaltervet, a tevé-

2014. április 24.
kenység idõpontját, a hangosítás
módját, megnevezését, a berendezés
teljesítményét és a zajkibocsátásért
felelõs személy megnevezését.

Több helyütt
renoválnak majd
Idén is több önkormányzati
tulajdonban lévõ intézményben
végeznek felújítási munkálatokat, melyek „végleges” listáját a
legutóbbi soros ülésen konkretizálták.
Sok óvodában, iskolában, illetve
más intézményekben történnének
majd kisebb-nagyobb javítások.
Ezek „elõzményeirõl” tudható, hogy
a tavaly október végi közgyûlésen
döntöttek a városatyák az intézmények 2014-es felújítási programjáról, pontosabban arról, hol s milyen
javítások szükségesek. Errõl készült
egy tételes tervezet, amely az elõterjesztésben is olvasható. Szintén ebbõl derül ki, hogy összesen több
mint 279.6 millió forint kellene ahhoz, ha az említett intézményekben
minden helyreállítási-renoválási
munkálatot elvégeznének.
Idén pedig 80 millió forint jut a
szükséges felújításokra. Ebbõl
megvalósul a Rózsa Bölcsõde nyílászáróinak cseréje (legalábbis ennek elsõ üteme), a Kossuth ovi lapostetõ-terasztetõ szigetelése, a
Hevesi Általános Iskolában tetõszigetelés és nyílászáró korszerûsítés, a Kõrösiben a fûtésrendszert
modernizálják, a Miklósfai iskolában a tornacsarnok ereszét. A
BLG-ben a C épület nyílászáróit, a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központnak a tetõhéjazatát cserélik, a Szivárvány Egységes
Gyógypedagógia Módszertani Intézmény pedig új homlokzati nyílászárókkal gazdagodik.
Sz.Zs. - V.M.
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WORKS CONTRACTNOTICE - Kerékpárút építés és közútfelújítás Nagykanizsa, Magyarország
Document for completion and publication by the Contracting Authority.
1. Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1007-2
2. Eljárás: helyi (nemzeti) nyílt eljárás.
3. Program: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013
4. Finanszírozás: HUHR/1101/1.2.2/1007
5. Ajánlatkérõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

nak az eljárás befejezésekor, a nyertes ajánlattevõnek pedig a szerzõdés valamennyi fél általi aláírásának idõpontjában kerül visszatérítésre.
12. Teljesítés-garancia: nem releváns.
13. Konzultáció és/vagy helyszíni bejárás: ajánlatkérõ (opcionális) helyszíni
bejárást nem szervez.
14. Ajánlati kötöttség: az ajánlatoknak a benyújtási határidõ lejártától számított
90 napig kell érvényesnek lenniük.
15. A szerzõdéses idõtartam: a kivitelezést legkésõbb 2014.09.30-ig be kell fejezni.

SZERZÕDÉS JELLEMZÕI
ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS BÍRÁLATI SZEMPONTOK
6. A szerzõdés meghatározása: közút felújítása és kerékpárút építése. Nagykanizsa kerékpárutat épít négy különbözõ helyszínen a 7-es pontban meghatározottak szerint.
7. A részek száma, megnevezése:
1. részajánlat: Kerékpárút kivitelezése a Nagykanizsa, Király és Vár utcákban
- Tervszám: 3013. Tervezõ: Pannonway Építõ Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.).
2. részajánlat: Kerékpárút kivitelezése a Nagykanizsa, Petõfi utcában - Tervszám: 3113. Tervezõ: Pannonway Építõ Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J.
u. 9.).
3. részajánlat: Kerékpárút kivitelezése a Nagykanizsa, Teleki utcában - Tervszám: 377-U/2011. Tervezõ: Profi-copy '99 Kft. (8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14.).
4. részajánlat: 6832-es számú összekötõ út burkolatjavítása - Tervszám: 4013
Tervezõ: Pannonway Építõ Kft. (8900 Zalaegerszeg, Batsányi J. u. 9.).
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
8. Alkalmassági és származási szabályok: a részvétel egyenlõ feltételek
mellett nyitott az Európai Unió tagállamaiból és egyéb, a szerzõdés finanszírozásának keretéül szolgáló program speciális eszközei által meghatározott és/vagy engedélyezett térségek országaiból és területeirõl származó
minden, akár egyénileg, akár csoportosulás (konzorcium) keretében részt
vevõ jogi személy elõtt (lásd még az alábbi 22. pontot). A jelen szerzõdés
hatálya alá tartozó valamennyi munkának, szolgáltatásnak, árunak ezekbõl
az országokból kell származnia. A részvétel megengedett nemzetközi szervezetek számára. A természetes személyek részvételét a szerzõdés finanszírozását jelentõ programra vonatkozó speciális eszközök közvetlenül szabályozzák.
9. Kizáró okok: az ajánlattevõknek az Ajánlati Nyilatkozat Építési Munkákhoz formanyomtatvány részét képezõ aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk annak igazolására, hogy esetükben nem áll fenn az EU külföldi
szerzõdésekre vonatkozó Gyakorlati Útmutató (Practical Guide to Contracts Procedures for EU External Actions) 2.3.3. pontjában felsorolt kizáró okok.
10. Ajánlatok száma: az ajánlattevõk minden részajánlatra kötelesek ajánlatot
adni. Az ajánlattevõk részajánlatonként csak egy ajánlatot nyújthatnak be. Egy
rész (lot) valamely részére benyújtott tendereket nem lehet figyelembe venni.
Bármely ajánlattevõ jelezheti ajánlatában, hogy engedményt ad abban az esetben, ha ajánlata egynél több részben nyerne. Az ajánlattevõk több változatú ajánlatot nem nyújthatnak be.
11. Ajánlati biztosíték: az ajánlattevõk az ajánlat benyújtásakor 8000 euro öszszegû ajánlati biztosíték nyújtására kötelesek. A biztosíték a sikertelen pályázók-

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. április 1-30-ig érvényes.

16. Kiválasztási szempontok részajánlatonként
Pénzügyi-gazdasági alkalmasság.
a) Az ajánlattevõ teljes nettó forgalma az elmúlt 3 évben érje el a 200 000
EUR-ot (Kérjük, adja meg a számításkor alkalmazott átváltási árfolyamot!).
b) Az ajánlattevõ mérleg szerinti eredménye nem lehet negatív az elõzõ 3 lezárt üzleti évben.
Mûszaki-szakmai alkalmasság
a) Az ajánlattevõ legalább 3 db, a beszerzés tárgyát képezõ munkával azonos
munkát (pl. út, kerékpárút, utca, járda felújítása vagy kivitelezése) végzett el
az ajánlattételi határidõt megelõzõ 5 évben melynek értéke elérte a nettó 300
000 EUR-t.
17. Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
AJÁNLATTÉTEL
18. A tenderdokumentáció beszerzése: a tenderdokumentáció a Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. földszint 10-es irodában érhetõ el. A dokumentációba
történõ betekintés lehetõsége az ajánlatkérõnél a felhívás 5. pontjában megjelölt elérhetõségen lehetséges. Az ajánlatokat a tenderdokumentációban
szereplõ formátumnak és instrukcióknak megfelelõen kell elkészíteni és benyújtani.
Ajánlattevõk kérdéseikkel írásban fordulhatnak: Horváth Annamária,
biovikiinvest@gmail.com (az 1. pontban szereplõ hirdetményi azonosító
feltüntetésével) legkésõbb az ajánlattételi határidõ lejártának napját megelõzõ 21 napig.
Az ajánlatkérõ minden ajánlattevõ kérdésére köteles válaszolni legkésõbb 11
nappal az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt.
A tisztázó válaszok, helyesbítések legkésõbb az ajánlatok benyújtását megelõzõ
11. napig kerülnek közzétételre a Közbeszerzési Hatóság honlapján:
http://kozbeszerzes.hu/mutat/1286/.
19. Ajánlattételi határidõ: 2014. május 23. 10:00 óra.
A határidõ lejártát követõen benyújtott ajánlatok nem kerülnek értékelésre.
20. Az ajánlatok bontása: 2014. május 23. 10:00 óra.
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet, tárgyaló
21. Az eljárás nyelve: az eljárással és a szerzõdéssel kapcsolatos minden írásos
kommunikáció angol nyelvû.
22. Jogalap: a Tanács 1085/2006/EK Rendelete az Elõcsatlakozási Támogatási
Eszköz (IPA) létrehozásáról.
A Bizottság 718/2007/EK Rendelete a Tanács 1085/2006/EK Rendeletének végrehajtásáról.
Gyakorlati Útmutató az EU külsõ akcióiban érvényes szerzõdéskötési eljárásokhoz (Practical Guide to contract procedures for EC external actions, PraG).

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Álláspályázat: Nagykanizsai
Vagyongazdálkodási Zrt.
- vezérigazgató

Álláspályázat: Humán és Hatósági
Osztály Közterület Felügyelet
(csoport) - csoportvezetõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Humán és Hatósági Osztály Közterület Felügyelet (csoport) csoportvezetõ munkakör betöltésére.

Feladat: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyûlés határozott idõre, 2014. július 1. naptól kezdõdõen 2019. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén
eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, mûszaki, beruházási, pénzügyi, gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az
Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014.
májusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi munkakör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet I/13. pontja
szerinti Közterület-felügyelõi feladatkör.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: Nagykanizsa közigazgatási területén
a Humán és Hatósági Osztályon belül csoportként mûködõ Közterület Felügyelet hatáskörébe utalt közterület felügyelõi feladatok ellátása, a csoportban dolgozó közterület felügyelõk munkájának operatív irányítása.
A közterület felügyelet tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: rendészeti
feladatok; járõrszolgálat; a közterületek jogszerû használatának, rendjének és tisztaságának védelme; közremûködés a közrend és közbiztonság védelmében. Személyi szabadságot és más állampolgári jogokat korlátozó vagy azokat közvetlenül érintõ intézkedések,
kényszerítõ intézkedések végrehajtása. A városi rendezvények szükség szerinti biztosításában való közremûködés.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Közterület Felügyelet (csoport). Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.), valamint
Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskola, a
2012. évi CXX. törvényben és a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklete I/13. pontjában a Közterület-felügyelõi feladatkör I.
besorolási osztályra meghatározott iskolai végzettségek, szakképesítések valamelyike, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, közigazgatási vagy
jogi szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi),
felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: közigazgatási vagy rendvédelmi területen szerzett
szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat, kommunikációs szintû idegen nyelvtudás, jó konfliktuskezelõ és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal
(www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok / Jegyzõi Kabinet
/ Önéletrajz minta szerint), motivációs levél, három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely annak igazolását tartalmazza, hogy a pályázó megfelel az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységérõl, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget,
szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó által a pályázatban hivatkozott
szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai,
hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség (Kttv. 84-85. és 87. §-ai) vele szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt
közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2014. június 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ
nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2/63-7/2014., valamint a munkakör megnevezését: Közterület Felügyelet csoportvezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi
bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A
döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 30.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap próbaidõ
kikötésével történik. A kinevezés feltétele a 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerinti egészségi, fizikai és pszichikai alkalmasság igazolása. A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán
(Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa MJV honlapján
(www.nagykanizsa.hu )
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Álláspályázat: VIA Kanizsa
Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
- vezérigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló VIA
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Feladat: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik
Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok
ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: a vezérigazgatót a közgyûlés határozott idõre, 2014. július 1. naptól kezdõdõen 2019. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a zrt. Javadalmazási
Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási, mûszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó aláírt szakmai önéletrajza,
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115.
§ (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken,
illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt
ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be
kell nyújtani.

A Zaláért Egyesületnek az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott
„Közösen a kanizsai Paktumért” címû, TÁMOP-1.4.5-12/12012-0001 jelû pályázatát a Humán Erõforrás Programok Irányító Hatóságának vezetõje 2012. november 30. napján
56.000.000 Ft összegû támogatásra (100%) érdemesnek ítéltre.
A projekt 2013. január 1. napjától 2014. április 30. napjáig tart.
A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 10.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: „VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó
elõterjesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával várhatóan a 2014. májusi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (tel.: 06-20-849-2301) Cseresnyés Péter
polgármestertõl kérhetõ.
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.

KÖZÖSEN A KANIZSAI PAKTUMÉRT - PROJEKTZÁRÁS
2014 / április / 30.

Projektünk célja volt a nagykanizsai és a zalaegerszegi kistérségben
élõ hátrányos helyzetû munkanélküli, álláskeresõ személyek foglalkoztathatóságának javítása, munkaerõ-piaci integrációjuk segítése
mentorálással, foglalkoztatásuk támogatása, valamint a munkáltatók
foglalkoztatásának bõvítésére, hátrányos helyzetû munkavállalók fogadására való felkészítés. A "Közösen a kanizsai Paktumért" program a Nagykanizsai Kistérség Foglalkoztatási Paktum céljait figyelembe véve valósult meg, célunk volt a Paktum szereplõinek összehangolt szükségleteire való hatékony reagálás és a paktum tagok által megfogalmazott projektek megvalósítása a helyi munkaerõpiac
fellendítése érdekében.
Projektünk keretén belül 20 fõ kompetenciafejlesztésben (digitális
írástudás képzés), majd pék képzésben vett részt 2013. március 1tõl, majd ezt követõen 2013. augusztus 26-tól 14 fõ a Kanizsai Pékség Zrt. nagykanizsai, 6 fõ pedig a zalaegerszegi üzemben került elhelyezésre támogatott foglalkoztatás keretén belül. Programunk során a térségben élõ 100 fõ álláskeresõ folyamatos felkészítése történt
a tartós munkavállalásra egyéni fejlesztési terveknek megfelelõen.
Március hónapban 30 fõ vett részt vállalkozóvá válást segítõ tréningen. A program keretén belül továbbra is folyamatos volt a paktum
partnerség erõsítése, valamint célcsoportunk munkaerõ-piaci esélyeinek javítása érdekében a partnerségben résztvevõ szervezeteknél
kapacitás-, illetve kompetencia- és szolgáltatásfejlesztés történt.
Projektünk konzorciumi partnerségben valósult meg a Zaláért Egyesület (fõpályázó), a Kanizsa Pékség Zrt. és Szepetnek Községi Önkormányzat együttmûködésében.
Zaláért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 4-8. II/215.
Telefon: +36 (30) 552-9104
E-mail: zalaert.egyesulet@gmail.com
Honlap: www.zalaertegyesulet.hu
www.kanizsapaktum.hu

Véradás - Vöröskereszt
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete legközelebbi véradásának idõpontja a következõ:
2014.04.29. (kedd) 9:00 – 13:00 Cserháti Sándor SzKI, Kollégium
aula

Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében kérdõív
kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek, hogy városunk
tovább fejlõdjön, komfortosabb és élhetõbb legyen! A kérdõív elektronikusan megtalálható a www.nagykanizsa.hu és a www.kanizsaujsag.hu honlapokon, illetve kitöltve
személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
portáján elhelyezett gyûjtõládába. Köszönjük segítõ közremûködésüket!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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évi adótörvény változásokról. A
rendezvényt Karádi Ferenc alpolgármester nyitotta meg, majd
Doucha Ferenc, a VOSZ Zala
Megyei Szervezet elnöke, Mazzag
Ferenc, a ZMKIK elnöke, dr.
Polay József, a NAKKIK elnöke,
Perlusz László, a VOSZ ügyvezetõ igazgatója és Süle Katalin a
NAK Zala Megyei elnöke köszöntötte a résztvevõket. A 2014.
évi adótörvény változásokról Dr.
Lázár József, a NAV osztályvezetõje, a Széchenyi Kártya Program
elemeirõl pedig Opris Ildikó, a
KAVOSZ Zrt. operatív igazgatója
tartott elõadást.

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

FODRÁSZKLUBUNK
IDEI ELSÕ TALÁLKOZÓJA

Április 7-én tartotta idei elsõ
foglalkozását kamaránk Fodrász
Szakmai Klubja, Takács Tibor
fodrászmester vezetésével. A
klubfoglalkozás témái az új irányzatok, új divatfrizurák voltak. A
következõ foglalkozás idõpontja
május 5. 16.00 óra, amelyre szeretettel várjuk a szakma újdonságai
iránt érdeklõdõ fodrászokat.
TÁJÉKOZTATÓ
A SZÉCHENYI
KÁRTYA PROGRAMRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM
A VÁROSREHABILITÁCIÓ
II. ÜTEMÉVEL
KAPCSOLATBAN
Kamaránk elnökének, dr. Polay
Józsefnek a felkérésére, Kálovics
Ferenc alelnök úr végigjárta a Fõ
úton mûködõ vállalkozásokat. A
cél az volt, hogy a kamara összegyûjtse a felújítás miatt érintett
vállalkozások véleményét, és azokat továbbítsa az illetékesek felé.
A projekt mûszaki-szervezési
egyeztetésén elnökünk képviselte
a kamarát, ahol ismertette a kapott
észrevételeket. Kamaránk a kapott észrevételek alapján levélben
fordult az IKI vezérigazgatójához,
hogy vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a felújítás alatt milyen
módon szükséges csökkenteni a
bérleti díjakat. A levélben leírtuk,
hogy a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara indokoltnak
tartja a forgalom várható jelentõs
visszaesése miatt a bérleti díj mérséklését.
Az érdekelt vállalkozások részére április 23-án fórumot rendeztünk a Vasemberházban, ahol
Horváth István, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. projektmenedzsere tájékoztatta a résztvevõket a legfontosabb tudnivalókról az áru feltöltések megoldásával és a felújítás
alatti zavartalan mûködéshez
szükséges feltételek biztosításával
kapcsolatosan.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK

A VOSZ Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, valamint a KAVOSZ Zrt. április 15-én tájékoztató rendezvényt tartott a Széchenyi Kártya Programról és a 2014.

Vizsgabizottsági elnökök
és tagok komplex szakmai
vizsgája
Kamaránk március-április hónapban moduláris rendszerû szakmai vizsgáztatásra készítette fel a

2014. április 24.

vizsgabizottsági elnököket és tagokat. A vizsgakövetelményeknek

Mûszaki Szakképzõ Iskola szakoktatói és végzõs diákjai közül 46
fõ utazott velünk Budapestre a
SkillsHungary Nemzeti Döntõ
versenyeire. Az elsõ alkalommal
megrendezett verseny az SZKTVhez hasonlóan a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén volt.

80 elnök és tag felelt meg, akiket
a kamara a szakirányú vizsgákra
delegál.
Szintvizsgák
Február elején megkezdõdtek
az idei tanév szintvizsgái. Ez egyfajta minõségbiztosítás a gyakorlatigényes szakmák körében,
megbízható információkat ad a

gyakorlati képzés eredményességérõl, a felkészülés-felkészítés további feladatairól tanulónak, ta-

A döntõn hegesztõ, villanyszerelõ, asztalos, ács, fodrász, ápolás és
gondozás, karbantartó tisztítóspecialista, felülettisztító specialista
szakmából válogatták azokat a tanulókat, akik hazánkat képviselik
Franciaországban, Lille városában a „Szakmák Európa Bajnokságán”. Informatikai hálózati
rendszeradminisztrátor és festõ,
díszítõfestõ szakmákban a brazíliai Sao Paulo városban rendezendõ
„Szakmák Világ Bajnokságára”
utazó diákok válogató versenyét
is ekkor rendezték. A versenyzõk

Pályázati felhívás
Gyakornoki program, akár 100%-os bér- és járuléktámogatással
A TÁMOP-2.3.4.B-13/1 kiírás keretében azok a képzõhelyek, akik
tanulószerzõdés keretében tanulót képeznek, és azt továbbfoglalkoztatni szándékoznak, vagy másnál végzett tanulót foglalkoztatnak
pályakezdõként, jelentõs támogatást kaphatnak. A pályázatok
benyújtása 2014. április 30-ig, elektronikusan. Bõvebb információ:
http://palyazat.gov.hu/doc/3975.
A gyakornoki és mestervizsga program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt keretén belül valósul meg.

nárnak, oktatónak, kamarának
egyaránt. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében eddig, 21 szakmában 460
tanuló vett részt a szintvizsgákon.

mellett az elõzõ világversenyen
indulási jogot szerzett tanulók kõmûves, mechatronika, szépségápoló és virágkötõ szakmákban
bemutatókat tartottak.

Üzemlátogatás a König
Cukrászüzemben
A gelsei Weöres Sándor Általános Iskola nyolcadik osztálya
Kiss-Plánder Krisztina osztályfõnök vezetésével február 20-án a
König Cukrászüzembe látogatott.
Siposné Gerencsér Henriett vezetésével betekinthettek a cukrász
szakma rejtelmeibe. Tájékoztatást
kaptak a cukrászat szépségeirõl,
nehézségeirõl, a szakmai fejlõdés
lehetõségeirõl.

Nagykanizsai siker a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyen

Látogatás a SkillsHungary
döntõjére
Március 5-én a Nagykanizsai

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2014-ben hetedik alkalommal rendezte meg a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyt. A verseny országos döntõjét április 1416 között rendezték meg Budapesten a Hungexpo Vásárközpont
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2014. április 24.

területén. A verseny célkitûzése a
gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák – beleértve a ráépülõ, magasabban kvalifikált szakmákat is –
társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, azok népszerûsítése volt. A verseny és a fesztivál szlogenje: „A jó szakma felér
egy diplomával!”
A kárpitosok versenyében
Huller Zsolt, a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi tagintézményének tanulója elsõ helyezést ért el. Gratulálunk Zsoltnak és felkészítõ tanárának,
Angyalosi Miklósnénak.
Kamaránk az elmúlt évekhez hasonlóan két buszt indított az országos döntõ meglátogatására. A fesztiválra pályaválasztás elõtt álló általános iskolás diákokat vittünk el,
segítve ezzel a pályaválasztásukat.
A tanulók a gyakorlati versenyeken
túl elõadások, bemutatók megtekintésével is bõvíthették a szakmákról meglévõ ismereteiket.

Kamaránk szakképzési és pályaorientációs feladatai az NFAKA-NGM-11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak
meg. A támogatást az NFA terhére
Nemzetgazdasági Minisztérium
biztosítja.
EXPORTSEGÍTÕ
KAMARAI
SZOLGÁLTATÁSOK
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2013-ban több fontos,
a külgazdasági munkát elõsegítõ
fejlesztést valósított meg. Megújult az MKIK külpiaci tevékenységgel foglalkozó honlapja, ahol
sok hasznos információ és tartalom elérhetõ. Figyelmükbe ajánljuk az ország tanulmányokat, melyek 16 kiemelt célországról adnak részletes tájékoztatást magyar
exportõrök számára. Elkészült az
Export Directory of Hungary
online verziója, ahová a vállalkozások maguk regisztrálhatnak, bõvíthetik, frissíthetik adataikat.
Megszületett az „Exportkalauz”
címû online tudástár kezdõ exportõr vállalkozások számára. Célja
az exportõrök önálló tájékozódá-

sának elõsegítése, továbbképzése
a külpiacokon való sikeres fellépés érdekében. www.mkik.hu
INNOVATÍV KEZDÕ

pótolja! Számlaszám: 1410013412287549-13000004 A közleményben kérjük megadni az adószámot.

Szerezzen mesterlevelet
80%-o
os támogatással!
A támogatást tanulószerzõdéssel diákot foglalkoztatók vehetik
igénybe. 2015. augusztus 31-tõl csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók képezhetnek szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkezõ
szakmákban.
A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei:
 megfelelõ szakképesítés(ek),
 meghatározott szakmai gyakorlati idõ
(többnyire a bizonyítvány megszerzésétõl számított 5 év),
 jelentkezési lap kitöltése.
„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát holnap!”
A részletekrõl, személyre szabott lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését.
A program a TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 számú, Dolgozva tanulj! címû projekt keretén belül valósul meg.

VÁLLALKOZÁSOK
MENTORÁLÁSA
A Nemzeti Innovációs Hivatal
tavaly februárban indította el Mentor Programját. A program révén
fiatal ötletgazdáknak, lehetséges
jövõbeni startup, illetve meglévõ
vállalkozói tevékenységüket innovációs vonalon bõvíteni szándékozó cégeknek kívánnak lehetõséget
biztosítani a növekedéshez azáltal,
hogy gyakorlott, sikeres vállalatvezetõk, szakemberek mentori segítségét nyújtják számunkra.
A program keretében a mentorok
önkéntesen, a társadalmi felelõsségvállalás szellemében szakmai támogatást nyújtanak az innovatív kezdõ
vállalkozásoknak. Szeretnék, ha
minél többekhez eljutna a program
híre. A program egy éves indulása
óta számos sikertörténet született,
mára közel 100 mentor és 100 mentorált csatlakozott a programhoz,
emellett idén kibõvítettük a programot coaching szolgáltatással is.
KAMARAI REGISZTRÁCIÓ
– LEJÁRT A 2014. ÉVI
KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
MEGFIZETÉSI HATÁRIDEJE
Ne várjon a NAV behajtásra, ha
még nem fizette meg, sürgõsen

Regisztrálni a vállalkozás alakulásakor kell. Kamarai hozzájárulásként évente 5.000 Ft-ot kell
fizetni a székhely szerinti kereskedelmi és iparkamarának. A regisztráció nem jelent kamarai tagságot. Az adatváltozásokat át kell
vezetni a KAMREG adatbázison.
A tartozásokat a NAV szedi be, ha
lejár a határidõ! Aki a 2012. vagy
2013. évit elmulasztotta, még pótolhatja. Egyeztetés a 93/516-670es telefonszámon lehetséges.
NYITOTT LABOR
Már mûködik az elsõ szabad
K+F aktivitásokat kiajánló weboldal, a www.nyitottlabor.hu. Az
MKIK és a területi kamarák 2013
év végén indították el országos lefedettséggel a Nyitott Labor kezdeményezést, melynek legfõbb célja
az, hogy a kutatóközpontokban valamint K+F-fel foglalkozó vállalkozásoknál felmerülõ szabad kutatói
és eszközkapacitásokat kiajánlják.
A regisztráló intézmények és vállalkozások profilokat tölthetnek fel,
melyek között a K+F szolgáltatások
iránt érdeklõdõ „vevõk” kereshetnek. A kapcsolatfelvétel biztonságát
a kamarák garantálják, amelyek
megkeresés esetén közvetítõi szere-

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet! Keresse nálunk a
népszerû hiteleket!
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel
várják.

Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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pük révén biztosítják a profil tulajdonosát a megkeresés komolyságáról. Az oldalon minden olyan kutatóintézet és vállalkozás regisztrálhat, amely szeretné, hogy kihasználatlan kapacitásai más számára
hasznosulhassanak, ezáltal bevételt
generálva saját magának. Bõvebb
információ a NAKKIK ügyfélszolgálatánál, valamint a www.nyitottlabor.hu oldalon. Kamaránk innovációs
tevékenysége
az
NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagykanizsa számú pályázati támogatásból valósul meg.
SEGÍTSÉG AZ ÉPÍTÕIPARI
TARTOZÁSOK KEZELÉSÉRE
Az iparági lánctartozások viszszaszorítását célzó törvénymódosítások kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv eljárása a Magyarországon történõ
építési beruházásokra terjed ki.
Segít a TSZSZ, ha a teljesítésigazolást visszatartják, ha a vitát bíróságot elkerülve kívánják rendezni, de ha mégis a bíróság elé
kerül az ügy, a keresetet benyújtó
fél részére már rendelkezésre áll
egy olyan szakvélemény, amelyre
a bíróság az ítéletét alapozhatja.
Féléves mûködésük alatt, már
65 db kérelmet nyújtottak be a
szervhez. A benyújtott kérelmek
többsége magasépítési kivitelezés, de akad közöttük tervezési és
mélyépítési munka is. A TSZSZ
által lezárt ügyek közül már több
eljutott a bírósághoz és van olyan
ítélet is , amely a szakértõi tanács
által megállapított összeget teljes
mértékben megítélte a kérelmezõnek. Az ország minden részébõl
érkeznek ügyek a TSZSZ-hez, az
elsõ nagykanizsai helyszíni szemle után a szakértõk a kamarában
tanácskoztak. A TSZSZ eljárása
az illetékes területi kereskedelmi
és iparkamaránál vagy az MKIKnál kezdeményezhetõ. A kérelem
és mellékletei benyújthatóak lehetõség szerint elektronikusan az
MKIK részére a kerelem@mkiktszsz.hu e-mail címre. A TSZSZ
mûködését a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatja.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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FÖLDÜNK KINCSEI- a kékbolygó növény és állatvilága bélyegeken. Gelencsér Gábor gyûjteményének bemutatása. Megtekinthetõ: május 10-ig
Április 25. 10 óra
FICÁNKOLÓ - óvodások mûsora óvodásoknak
Szervezõ a Központi Rózsa Óvoda
- Vackor Óvoda tagintézménye.
Április 25.
KANIZSAI KÉPZÕÉS IPARMÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
Kiállító mûvészek: Ambrus Márta,
Bekõ Veronika, Földvári Zsuzsa,
Horváth Fanni, Horváth Györgyi,
Hosszu Laura, Járási Ildikó, Kassainé Szarjas Gertrúd, Kotnyek István, Kovács Liliana, Kustár Zsuzsa, Ludvig Dániel, Ludvig Zoltán,
Melega István, Palotás Tibor, Rákhely Zsófia, Röszler Mária, Stamler Lajos, Szabó Gabriella, Szekeres Emil, Tiborcz Dávid. Megnyitja: Balogh László, az OKISB elnöke. Megtekinthetõ: május 25-ig.
Április 26. 16 óra
SZKES GÁLA
Szervezõ: Szécsényiné Kápolnás
Edina (06-70/776-1407). Belépõdíj: 1 000 Ft (elõvételben kapható
a Honvéd Kaszinó irodában).
Május 1.
KANIZSAI MAJÁLIS
Helyszín: Széchenyi tér, Eötvös
tér.

JELEN ÉS MÚLT
NAGYKANIZSÁN
Kiállítás a nagykanizsai Thúry
György Múzeum gyûjteményébõl.
Április 27. 15 óra
MAZSOLA ÉS TÁDÉ
Bálint Ágnes zenés bábjátéka eredeti
bábokkal. Belépõ: 1400 Ft.

Április 30. 20.30 óra
NEMZETKÖZI JAZZNAP
Fellép a
BERKI TAMÁS TRIÓ
Berki Tamás - ének, Balogh Roland - gitár, Horváth Plutó József
- basszusgitár, nagybõgõ.
„A Nemzetközi Jazznap az elsõ
olyan ingyenes és egész országra
kiterjedõ rendezvény, aminek elsõdleges célja a mûfaj népszerûsítése. 2011-ben Herbie Hancock
javaslatára az UNESCO április
30-át Nemzetközi Jazznappá nyilvánította.”
A belépés díjtalan!

2014. április 24.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LEZÁRULT A KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT „HOL NEM VOLT VÁROSI SZÍNHÁZ”
ELNEVEZÉSÛ, AZ OKTATÁST, NEVELÉST TÁMOGATÓ ÉS KIEGÉSZÍTÕ INNOVATÍV
SZÍNHÁZI NEVELÉSI PROGRAMJA
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0339 „Hol nem volt városi színház”
A Kanizsai Kulturális Központ 2012-ben 25 000 000 forint uniós támogatást nyert a TÁMOP 3.2.1312/1-2012-0339 „Hol nem volt városi színház” – Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában - címû pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.
A kivitelezés ideje: 2013.04.15. -2014.04.15.
A Kanizsai Kulturális Központ
évek óta kiemelkedõ tevékenységet végez a települések erõsítésében, a közösségi programok létrehozásában, a hagyományok ápolásában, kulturális
és közösségi rendezvények létrehozásában, rendszeres megtartásában. Az intézmény a projektben folytatott tevékenysége
kapcsán kiemelt feladatának tekintette, hogy a település eddigi
közmûvelõdési szolgáltatási kínálatát bõvítse. A projekt révén,
olyan tanórán kívüli programokat, lehetõségeket nyújthattak a
Kanizsai Kulturális Központ –
Medgyaszay Ház tagintézményében, illetve az együttmûködõ közoktatási intézményekben, amelyekre eddig nem volt
lehetõség.
A fejlesztés célja az volt, hogy új
komplex mûvészeti programokkal gyarapítsa az intézmény jelenlegi kulturális szolgáltatói
profilját, és ezzel hatékonyan
megszólítsa a gyerekeket és a
fiatalokat is. Az interaktív drámafoglalkozások során megelevenedtek az egykor színháznak
épült, majd filmszínházként mûködõ patinás intézmény múltja.
résztvevõk megismerték az
épület kulturális hagyományait,
életre keltették a homlokzaton
látható irodalmi ábrázolásokat.
A projekt ráirányította a fiatalok
figyelmét a helyi értékekre,
ugyanakkor saját színházi produkciók létrehozásával lehetõséget kínált számukra az élményszerû tanulásra, a kreativitásra és a sokoldalú mûvészi
önkifejezésre. A szakkörök

összeállítása helyi igények
alapján történt, ezzel is biztosítva a minél nagyobb arányú
részvételt. A projekt során hat
oktatási-nevelési intézménnyel
– Batthyány Lajos Gimnázium,
Nagykanizsai Mûszaki Szakközépiskola és Kollégium Cserháti tagintézménye, Palini Általános Iskola, Kõrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola, Rozgonyi úti Általános Iskola, Lurkó Kuckó Óvoda, Õrtilos – együttmûködve, 52 alkalommal, 12 különbözõ tematika
(havi szakkör, témanap, témahét, vetélkedõ) valósult meg,
összesen 985 részvétellel. A
foglalkozások megvalósításában a közmûvelõdési és közoktatási szakemberek közösen
vettek részt.
A programok két fõ helyszínen
zajlottak, mivel a tematikák két
különbözõ irányból közelítettek
ugyanahhoz a tárgyhoz: a népi
kultúrához, illetve a dualizmus
és a két világháború közötti korszakhoz. A vizsgálódás egyik
helyszíne a budapesti Néprajzi
Múzeum gyûjteménye és állandó kiállítása, másik pedig a
nagykanizsai Medgyaszay Ház
színháznak épített népi szecessziós épülete volt, amelynek
kulturális vonatkozásrendszerében szintén megjelenik a népi kultúrához való viszonyulás,
legyen szó építésének történelmi hátterérõl, építészeti jellemzõirõl, díszítésérõl, vagy az
épület használatának történetérõl.
A projekt szintén kiemelt feladatának tekintette a közmûvelõ-

Zaláért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. út 4-8. II/215.
Telefon: +36 (30) 552-9104
E-mail: zalaert.egyesulet@gmail.com.
Honlap: www.zalaertegyesulet.hu , www.kanizsapaktum.hu

dés eszközeinek felhasználásával a közoktatási rendszer
hatékonyságának javítását,
melyek az egész életen át tartó
tanuláshoz, valamint a sikeres
életvezetéshez elengedhetetlen kulcskompetenciák fejlesztésében segítik a közoktatási
intézmények munkáját. A projekt legfontosabb tapasztalata,
hogy a közösségépítés, a különbözõ kreatív módszerek alkalmazása, az új élményszerû
tanulás biztosítása milyen sokat jelentett a résztvevõ fiatalok
számára. A projekt során a
komplex mûvészeti nevelés
eszközeivel magukat, egymást
és a tágabban értelmezett világot is jobban megismerhették,
sikerrel szerepelhettek közönség elõtt. A programok elõsegítették az egyéni képességek
felismerését, kifejezését, kibontakoztatását, valamint a csoport
tagjainak változatos, örömteli
együttmûködését, az egymásra
való odafigyelést. Az iskolák részérõl kedvezõ együttmûködési
hajlandóság prognosztizálható
a projekt végrehajtása során,
mely lehetõséget teremt a tanórán kívüli feladatok, szabadidõ
szervezés, tehetséggondozás
kérdéskörének újragondolására, pedagógiai programok bõvítésére. A foglalkozásokhoz készült módszertani és foglalkoztató anyagok elõsegítik a szakmai munkatársak kompetenciáinak fejlesztését és a programok hosszú távú fenntarthatóságát.
Kaszás Ottóné
projektmenedzser

2014.04.23.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Termelésvezetõ
Minõségbiztosítási manager
Raktári mûszakvezetõ
Mûszakvezetõ
Minõségbiztosítási munkatárs
Boltvezetõ helyettes
Bolti eladó
Marós-esztergályos
Raktári adminisztrátor
Raktári dolgozó
Csomagoló
Konyhalány
Kézi összeszerelõ

szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
felsõfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
8 általános
8 általános
8 általános
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A munkahelyén lehetõleg ne foglalkozzon
mások magánéletével. Ha mindenképpen el
akarja mondani a véleményét, azt tegye meg
jó szándékkal, és visszafogottan. Ha másképpen tesz, haragot válthat ki a mondandójával.

IV.20.–V.20. Bika
Egy komoly szóváltás van kialakulóban
a családja körében. Hogy ki lesz a szópárbaj gyõztese, az csak az ön hozzáállásán múlik. Mielõtt kimondja a végsõ
szót, alaposan gondolja át a lépését.

V.21.–VI.21. Ikrek
A csillagok állása szerint az elkövetkezõ hetekben legszívesebben mindenkinek megmondaná a családjában, hogy mit tegyen, és
mit ne az egészsége érdekében. Bár jót akar,
jobb lenne, ha változtatna a vérmérsékletén.

VI.22.–VII.22. Rák
A természetjárás helyett a hétvégét töltse a
Város Napja szórakozást kínáló rendezvényein. Vidám környezetben a komor gondolatok is elkerülik. Választhat zenét, táncot
vagy akár tûzijátékot a kedve szerint.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A bolygóállások szerint új oldaláról mutatkozik be önnek a párja. A hétvégére betervezett programjukat teljesen keresztülhúzza szenvedélyes közeledésével. A béke és
a harmónia lebegi be otthonukat.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Szinte gyermekként tud lelkesedni, ha
akár egy szál virággal lepik meg a szerettei. Az elkövetkezõ hetekben sem lesz ez
másként. Ha mégis ellentmondásba keveredne velük, humorral zárja le a vitát.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha örömet okoz az a hír önnek, hogy valaki
anyagilag is elismeri a munkáját, akkor önfeledten örülhet. Hogy kinek köszönheti az elismerést, azt hamarosan meg fogja tudni.
Addig azonban legyen a csillagok titka.

X.23.–XI.22. Skorpió
Szép események részese lehetett a közelmúltban. Az eltelt órák kellemes hangulata még
tovább kíséri a mindennapjaiban. Fogyókúrázást nem kell beterveznie a jövõben, és a jókedvét a napsütés még inkább fokozza.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ne fogja vissza magát, ha sportról esik szó a
környezetében. Hozza mozgásba fantáziáját
és izmait a hétvégi Város Napja valamelyik
programján. Mit szólna egy salsa bemutatóhoz mindjárt az elsõ napon?

XII.22.–I.20. Bak
Életkedve ismét a régi, nem viselték meg
egészségét a húsvéti ünnepek. A hangulatát
egyelõre csak a napsütés dobhatja fel még jobban, és nem az a személy, akire ön számít. Ne
bánkódjon emiatt, hanem mosolyogjon többet.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Az elkövetkezõ napokban érdemes lesz elgondolkodnia azon, milyen mértékben bízhat meg a
barátaiban. Ha nem akar csalódni, ne beszéljen
egyelõre a terveirõl senkinek, de minél elõbb
döntse el, ki a szeretni való személy a közelében.

II.20.–III.20. Halak
Hogyha új ismeretségeket szeretne kötni, kiváló alkalma nyílik rá a hétvégén. Szinte semmit sem kell tennie érte. Látogasson el szombat délelõtt a Város Napja rendezvényére, és
legyen részese az ünnepi felvonulásnak.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Ökölvívás: két finalista, két gyõzelem

Lakberendezési tárgyakat: porcelánt, falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat, valamint papírrégiségeket
(képeslap, fotó, levél, stb.) készpénzért vásárolok. Tel.: 06303328422 (7640K)
Termõ citromfák (1 m) olcsón
eladók.
Érd.:
0630-722-8375
(7641K)

2014. május 5. Részletes információk:
h t t p s : / / k o z i g a l l a s . g o v. h u ;
www.nagykanizsa.hu; www.surd.hu;
www.zalakomár.hu (7638K)
A Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ családgondozó asszisztenst (1 fõ) keres. Benyújtási határidõ: 2014. május 5.
Részletes információk: www.nagy-

Fotók: Polgár László

– Bizonyára közületek sokak
számára nem ismeretlen a város,
Nagykanizsa, hiszen már számos
ökölvívó eseményen vehettetek itt
részt – nyitotta meg hivatalosan a
KBK elsõ embere, egyben a Botos
András Ökölvívó Akadémia részérõl is az események sorát. – S
ahogy már elhangzott, igen, az
ökölvívás technikai vagy éppen
technikás sport is. Meg amellett
észjáték is, teszem hozzá. Tulajdonképpen, mint a sakk. Csak éppen itt gyorsabb a játék...
E szavak után már kezdõdhettek
a ringbeli történések: az ifjú sportolók, reménységek, kellõen ki
voltak éhezve arra, hogy szorítóba
léphessenek. Nem is egybe, hanem
kettõbe: az egyik a serdülõ, a másik a junior korosztály számára
volt felállítva. S hogy a kanizsai
erõfelmérõnek milyen nagy jelentõsége volt, a seregszemle információk szerint olyan válogatóként

is szerepelt a versenynaptárban,
melyen a jó eredmény akár a serdülõ és junior nemzetközi versenyekre is adhat kiküldetést...
Városunkat az itteni egyesületek, így a nagykanizsai KBK, a
VHO is képviselték és a mezõny
szakmai felkészítésében szerepet
vállalók között a sportág olyan hazai nagyságát is felfedezhettük,
mint a WBO és a WBA profiboksz-szervezetek egykori nagyközépsúlyú világbajnoka, Balzsay
Károly. Õ ezúttal nem a rivaldafényben mozgott, inkább a rábízott
fiatal öklözõket terelgette fejére
húzott baseballsapkájában...
Az elsõ napon 91 pár mérkõzött,
köztük volt természetesen jó néhány kanizsai – immáron akadémista – bokszoló is.
A serdülõknél 38,5 kg-ban
Ignácz Dominik az elsõ fordulóban
Bernáth Richárdtól kikapott, így
nem folytathatta a küzdelmeket,
míg a másik Botos-akadémiás versenyzõ, Mátés Patrik ma lép a
ringbe elõször.
A junioroknál már több nagykanizsai akadémista mérkõzött szerda délután és az este folyamán, így
a 46 kg-ban induló Virth Rajmund
pontozással ment tovább. Szintén
46 kg-ban Demeter Krisztofer 3:0ra nyert ellenfele ellen, Székely
Ádám ugyanakkor vereséget szenvedett. Virbán Gábor technikai
KO-val lépett tovább az 50 kgosok mezõnyében, csakúgy mint
Kovács László 52 kg-ban. A másik
kanizsai egyesület, a VHO részérõl az 57 kg-ban induló Károly

Múlt szerda délután kezdõdött és négy napon át tartott a
város Cserháti/Russay-csarnokában a serdülõ és junior korosztályú ökölvívók országos diákolimpia döntõje, a 2014. Évi
Utánpótlás Korú Ökölvívók Országos Seregszemléje.
Az elõzetesen várt 200-250-es
nevezési létszám végül felkúszott
háromszázháromig, vagyis a verseny léptékére nem lehet panasz a
szervezõk és a házigazdák részérõl.
A torna megnyitójának keretében a városvezetés részérõl Balogh
László, az önkormányzat Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke köszöntötte a mezõnyt, majd Draskovics Szilárd, a
Kanizsa Box Klub elnöke üdvözölte a csarnok nézõterét gyakorlatilag megtöltõ sportolókat és felkészítõiket.

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es
közmûvesített építési telek 30 m2-es
bontandó, vagy teljes felújításra szoruló kis házzal a Pápai u. 22/a. szám
alatt. Ár megegyezés szerint. Tel.:
0620-388-4056 (7633K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklám újságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7629K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7636K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, telefon: 0630-597-1530 (7632K)

VEGYES

ÁLLÁS
A Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ pályázatot
hirdet családgondozó munkakör (1
fõ) betöltésére. Benyújtási határidõ:

Dajka és pedagógiai asszisztens
vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.: 0630
/6374083, 0620/4237877, 0670/392
8943 (7637K)

Csaba Dominik elbúcsúzott a további küzdelmektõl.
A csütörtöki negyeddöntõk
programjában öklözõ kanizsai
akadémisták közül végül Mátés
Patrik (serdülõ 41,5 kg) és Virbán
Gábor (junior, 50 kg) lépett a
következõ körbe. A harmadik napon már célegyenesébe fordultak a
küzdelmek, akkor már az elõdöntõk jöttek a szorítókban.
Azok keretében a legjobbak csatázhattak egymással, így például a
kanizsaiak részérõl a serdülõk 41,5
kg-os súlycsoportjában Mátés Patrik, valamint a juniorok 50 kg-os
mezõnyében Virbán Gábor. A Botos Akadémián pallérozódó fiatalok közül mindkettõ döntõ fölénnyel vette párharcát, így az elsõ
helyért mérkõzhettek múlt szombaton, az elsõ helyekrõl döntõ sorozat keretében.
Péntekre már a honi szövetség
elnöke, dr. Csötönyi Sándor is
megérkezett a Cserháti-csarnokba,

kanizsa.hu; www.surd.hu; www.zalakomár.hu (7639K)

TÁRS
54 éves férfi várja korban hozzáillõ hölgy jelentkezését. Leveleket
a Szerkesztõségbe: „Egyedül nehéz, ketten könnyebb” jeligére kérek.
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az utánpótláskorúak parázs mecscseket is jócskán tartogató seregszemléjére.
A serdülõk 41,5 kg-os súlycsoportjában a nagykanizsai Botos
Akadémiáról Mátés Patrik, valamint a szintén akadémista Virbán
Gábor (junior, 50 kg) volt érdekelt.
Szombaton délelõtt aztán az is kiderült, hogy az utolsó versenynapon érdekelt két kanizsai döntõs
közül mindkét öklözõ megnyerte
súlycsoportját.
A kanizsai Mátés Patrik döntõjében az ajkai Sinka Brendont legyõzve állhatott a dobogó legfelsõ
fokára, míg a Heves megyei, de
immár a dél-zalai Botos Akadémián nevelkedõ Virbán Gábor a Paksi SE színeiben versenyzõ Zsiga
Zsoltot múlta felül az aranyéremért vívott csatában.
A serdülõk 17, valamint a juniorok 14 súlycsoportjába nevezõ 303
bokszoló egyesületei közül a pontversenyt a Madárfészek Boksz
Akadémia nyerte a Gyõri Akadémia, valamint a Debreceni VSC
elõtt.
– Úgy éreztük az edzõimmel,
hogy jól felkészülten várhatom a
versenyt és nagyon élveztem is a
bunyót ezalatt a néhány nap alatt –
mondta vidáman Mátés Patrik a

döntõk után, immár a ring mellett.
– Számítottam is arra, hogy megnyerhetem súlycsoportom versenyét, meg különben is, ha már
megígértem Miki bának, hogy
nyerek, akkor azt be is kellett tartanom.
Nos, ha már Miki bá'-nak, vagyis Korpics Miklós szóba került,
az õ véleményére is kíváncsiak
voltunk egyfajta mini-értékelés
keretében.
– Egy edzõ soha nem lehet elégedett, így én sem, hiszen elõzetesen a két gyõzelmünk ellenére
négy éremben azért reménykedtem – fogalmazott a Botos Akadémia trénere. – Ugyanakkor a népes mezõnynek, mint a házigazdák képviselõje, én is roppantmód
örültem. Persze, azt is tudjuk,
hogy egyelõre országosan is az
akadémiai képzés beindulásának
elején járunk, melynek eredménye
reményeink szerint az lesz, hogy
az évtized végére az igazolt felnõtt ökölvívók száma elérheti a
hatszáz fõnél is többet. Amúgy a
mostani seregszemle után sincs leállás, hiszen következnek a régiós
versenyek, melyeken akadémiánk
és klubunk ismét bizonyíthat.
P.L.
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Száznál több versenyzõjük Pulában
A kanizsai Szan-Dia FSC látványtáncosai 14 arany-, 3 ezüst-,
és 4 bronzérmet szereztek az Üllõn megrendezésre került IDF
(Nemzetközi
Táncszövetség)
Magyar Bajnokságán. Ez a torna egyben a három kvalifikációs
megmérettetés utolsó köre is volt
a világbajnokság elõtt.
Végül a „szandiások” 106 versenyzõje jutott ki a pulai világbaj-

nokságra, a 27 koreográfiájukból
26 kvalifikálta magát és ezzel a
magyar csapat legnépesebb szekciójaként vehet részt a nagykanizsai a horvátországi IDF vb-n.
– Büszkék vagyunk a gyerekeinkre,
hogy ilyen erõs mezõnyben helytálltak, és reméljük a világbajnokságon is
sikeresek lesznek, mely május 21-25ig kerül megrendezésre a horvátországi Pulában – fogalmazott a felkészítõk
nevében Vágó Alexandra..

Hozták a rangadójukat is
Komlói Bányász SK II (8.) –
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 4:14
NB II Dél-nyugati csoport férfi asztalitenisz-mérkõzés, találkozó a 17.
fordulóból. Komló. Kanizsai gyõztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 4, Szõllõsi
Márk 1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
Ezen a mérkõzésen újra Szõllõsi
Márk szerepelt Horváth Dávid helyett és megszerezte elsõ NB II-es
gyõzelmét. A többiek biztosan hozták
a tõlük elvárható hibátlan teljesítményt. A mérkõzés egyben jó ráhangolás volt a Mohács elleni rangadóra.

Mohácsi TE I (3.) – Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 6:12
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, találkozó a
15. fordulóból. Mohács. Kanizsai
gyõztes: Szuhanyik 4, Berdár 3,
Kahotek 3, Horváth D. 1 és a
Berdár-Szuhanyik páros
Csak nevében volt rangadó a találkozó, pedig a második szerepelt
a harmadik helyezett otthonában.
A kanizsaiak a legerõsebb összeállításukban szerepeltek, vagyis a
Berdár, Szuhanyik, Kahotek, Horváth négyes ragadott ütõt és biztosan nyertek is idegenben.

Miért nevezik Catherine Gallagher-tt Írország hercegnõjének?
A történet igazán mesébe illõ: Catherine
hét évesen indult el elsõ eseményén. Senki nem ismerte, igazán, még koreográfiája sem volt, utcai ruhában lépett fel,
szinte improvizált mûsort adva. Senki
nem tartotta esélyesnek, mégis továbbjutott az elsõ ötvenbe.
Egy évvel késõbb, a következõ versenyén már felkészülve, szép ruhában, koreográfiával indították a bajnokságon. Nyolc
éves kislányként kitalálta, hogy koronával
a fején fog táncolni. Szülei és tánctanára
hevesen tiltakoztak, mondván: „Ez egy komoly verseny, nem jelmezbál. Szó sem lehet róla!”
Catherine titokban, egy perccel a kezdés
elõtt mégis feltette a fejére a koronát. Mindenki megdöbbenésére így versenyzett, s
ebben az évben a 2500-as mezõny gyõztese lett. A következõ évben az összes versenyzõ lány koronával a fején állt a színpadra.
A bírák is behódoltak a jelenség elõtt és
az ír sztepp tánc világbajnokság versenyszabályzatában kötelezõvé tették a höl-

gyek számára a korona fejdísz használatát.
Catherine, így valójában divatot teremtett, ezért hívja mindenki Írország hercegnõjének, mivel õ volt az elsõ „az eredeti”, aki
koronával lépett ír sztepp tánc színpadra.

JEGYEK KORLÁTOZOTT
SZÁMBAN KAPHATÓK:
 Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
8800 Nagykanizsa, Széchényi tér 5-9
9.,
tel: 0693 311-4
468

 Tourinform Iroda
8800 Nagykanizsa, Csengery út 1-3
3.,
tel: 0620 298-2
2618

 Neckermann Iroda
8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 3.,
tel: 0693 516-6
668

 Zalai Hírlap Ügyfélszolgálati Iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.,
tel: 0693 310-2
226
Valamint az irishdance.hu és az INTERTICKET
országos üzlethálózatában.

Mindenképpen e lsöprõ e rejû é lményre s zámíthat a z, a ki m egnézi a C atherine G allagher v ezette í r s ztepptánc
produkciót, 2 014. M ÁJUS 9 -É
É N ( PÉNTEK), a n agykanizsai H evesi S ándor M ûvelõdési K özpont s zínpadán.
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