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Az országos bajnokság második futamára kerül sor a hónap végén

Sárkányhajó bajnokság a Csónakázó-ttónál

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

A VI. Sárkányhajó Bajnokság
és Magyar Sárkányhajó Bajnokság 2014 második fordulóját május 30-31. között rendezik meg.
A kétnapos program részleteit
Sári Nándor, a Kanizsa KajakKenu Klub elnöke, Varga Péter,
a klub szakmai koordinátora,
Kurucz Attila, a klub gazdasági
vezetõje és dr. Koncz Zsolt, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnökségi tagja ismertette.
A bajnokság a kajak-kenu klub,
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület,
az önkormányzat és a Magyar Kajak – Kenu Szövetség szervezésében valósul meg, a helyszín pedig
a Csónakázó-tó lesz.
Ahogy Varga Péter elmondta,
május 30-án az iskolás csapatok
mérkõznek meg egymással, akiknek három hét áll rendelkezésükre,

hogy a testnevelés órák keretében
felkészüljenek. A csapatok három
korosztályban (5-6., 7-8., középiskolás) mérik össze tudásukat 200
méteren. Május 31-én a megnyitót
követõen kerül sor a friss sárkányok, a premier és nyílt kategória
futamaira. A futamok 200 és 2000
méteres távon kerülnek megrendezésre. Az elsõ kategóriába azok jelentkezését várják, akik nem rendelkeznek kajak-kenu verseny engedéllyel a Magyar Kajak-Kenu
Szövetségnél (MKKSZ). A nevezhetõ csapat legénysége 20 fõ
(plusz 4 tartalékos), melyhez 1 dobos és 1 kormányos tartozik.
A premier kategóriába a
MKKSZ-nél versenyengedéllyel
rendelkezõk tartoznak. A verseny
pontrendszer szerint zajlik és hét
állomásból áll. A csapatok három
divízióban mérik össze erejüket.

LEJÁR A HATÁRIDÕ! – A nevezési lap megtalálható a 9. olalon.

Nagykanizsát három klub képviseli a premier kategóriában. A Nagykanizsai Vízisárkányok SE és a
Padló Sárkányok SE a divízió Iben, míg a Kanizsa Sárkányhajó
SE a II-ben versenyez. A harmadik
kategória két alkategóriára (férfi
és nõ) oszlik, akik 200 méteren indulhatnak.
A futamot idén is vízparti programok kísérik, melyeket dr. Koncz
Zsolt részletezett. Az érdeklõdõket
színpadi, könnyûzenei, táncos
programokkal, továbbá kutyabemutatóval, íjászattal és vásározókkal várják.
A csapatok május 26-ig adhatják
le jelentkezésüket személyesen a
Tourinform Irodában.
(Nevezési lap az újság 4. oldalán található.)
V.M.

18.qxd

2014.05.14.

2

12:39

Page 2

Kanizsa – Fõhajtás

Búcsút vettünk
Takács Jánostól,
városunk
díszpolgárától

Emlékkoncert Pauk Anna tiszteletére

Az Alsótemplomban tartott
gyászmisét követõen, 12 órakor
búcsúztatták el katolikus szertartás szerint Takács Jánost, városunk díszpolgárát a városi temetõben.

Ravatalánál a városvezetés nevében Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ vett végsõ
búcsút a város megbecsült polgárá-

tól, egy közösség kiemelkedõ egyéniségétõl, egy embertõl, akit nem a
kor, nem az évei száma, hanem embersége, hûsége, szemlélete és tapasztalata tett igaz példaképpé.

A barátok, az osztály- és iskolatársak nevében prof. Dr. Perjés
Ottó és Dr. Dénes Ferenc búcsúzott el a piarista konfrátertõl. Az
elhunytat Kodály Zoltán Esti dalának hangjai kíséretében helyezték
örök nyugalomba. A dallal egykori kórustagjától köszönt el a Felsõtemplom Szent Imre kórusa.

2014. május 15.

A Magyar Holokauszt Emlékév megemlékezéseihez kapcsolódó programsorozat részeként
városunk önkormányzata és a
Thúry György Múzeum Pauk
Anna (1910-2000) emlékkoncertet szervezett a nagykanizsai zenepedagógus, a zeneakadémia
egykori ének- és zongora szakos
növendéke tiszteletére.
A Medgyaszay Házban rendezett
ünnepségen közremûködött Csavlek Etelka, Liszt-díjas és Érdemes
Mûvész énekmûvész, Csák József,
a Magyar Állami Operaház magánénekese, Dobra János, Liszt-díjas
és Érdemes Mûvész karnagy, a
Tomkins Énekegyüttes vezetõje,
Fekete László énekmûvész, a budapesti Dohány utcai Zsinagóga fõkántora, Fellegi Ádám, Liszt-díjas
zongoramûvész, Horváth Mária
énekmûvész, Malina János zenetudós, zeneesztéta, Pánics Lilla színmûvész és Salgó Tamás, a Magyar
Állami Operaház korrepetitora.
Pauk Anna (Galló Józsefné)
1922-tõl tanult zongorázni, zenei tanulmányait az 1926-ban megnyílt
Városi Zeneiskolában folytatta. Azt
követõen 1933-ig a budapesti Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán tanult, ahol zongora és énektanári diplomát szerzett, majd nagybõgõ szakon is levizsgázott. A második világháború kitöréséig nagybõgõsként és
énekesként rendszeresen szerepelt
külföldön. Szerzõdései lejártával
visszatért Nagykanizsára, ahol több
iskolában is oktatott. 1944-ben de-

portálták, megjárta Auschwitz,
Birkenau, Sömmerda, Gelsenkirchen táborait. Még a koncentrációs táborban is képes volt a zene erejével vigaszt nyújtani sorstársainak.
Az általa vezetett gyermekkórus adta elõ Theresienstadtban – a szülõvárosából, Nagykanizsáról elhurcolt
gyerekek részvételével – Hans Krása Brundibár címû gyermekoperáját.
1945 júniusában tért vissza Nagykanizsára, majd 1948-tól haláláig Budapesten élt. 1950-1956 között énekes, késõbb korrepetitor volt a Magyar Rádió énekkaránál. Rövid ideig az Állami Könyvterjesztõ Vállalatnál dolgozott, 1958-1973 között a
Weiner Leó Zeneiskola tanáraként
tevékenykedett, 1973-tól 1977-ig a
Vándor Kórus hangképzõ tanáraként mûködött. 1981-tõl a Tomkins
Énekegyüttessel dolgozott, és zongorakísérõként Európa számos országában fellépett. Úgy kísérte zongorával énekeseit, ahogy a legjobbak közül is csak kevesen. Énektanári mûködése során világhírû énekeseket nevelt ki. Énektanári munkáját 1976-ban Kiváló Pedagógus
kitüntetéssel ismerték el. Élettörténetét A 12539-es fogoly címmel írta
meg.

– Ma este azért jöttünk össze,
hogy emlékezzünk a város egyik
nagy szülöttjére, Pauk Annára, aki
14 évvel ezelõtt, 2010. május 5-én
távozott közülünk – e szavakkal
szólt a múzeumbarátokhoz és a zene iránt érdeklõdõ kanizsai közön-

séghez Malina János zenetörténész.
Emlékére elõször Fekete László
énekelte el a 130. zsoltárt, majd
egy emlékezõ imát. Ezt követõen
Pánics Lilla olvasott fel Pauk Anna Leltár címû sajátos hangvételû
költeményébõl. Az emlékezést az
egykori tanítványokkal, Csavlek
Etelkával és Csák Józseffel folytatta a történész, zenetudós, akik a
szeretett tanárnõjükhöz kötõdõ
kapcsolatuk felelevenítése mellett
egy-egy szép dalt, operarészletet is
hoztak magukkal a közönség megörvendeztetésére.
Mozart C-moll fantáziáját,
majd késõbb Mozart C-moll zongoraszonátájának záró tételét Fellegi Ádám adta elõ. A zongoramûvész elöljáróban megjegyezte,
el kell emelnünk ezt a megemlékezést a konkrét személytõl, Pauk
Anni nénitõl, a történelmi helyzetektõl és általános szférába kell
emelni. Vagyis az életrõl és a halálról kell gondolkodni. Erre nagyon alkalmas Mozart fantáziája,
melyben az élet nagy kérdéseit teszi fel a zeneszerzõ. Felveti azt a
kérdést, hogy mi az élet értelme.
Ugyanez a dilemma visszatér a
fantázia végén, de a válasz nincs
megadva. Az élet értelme önmaga. A hosszú vándorlás, szerelmeken, drámákon, imádságokon és
végzeten keresztül, mint ahogy ez
Pauk Anni néninek is a sorsa volt,
és mindannyiunk sorsa. A C-moll
szonáta utolsó tétele a halállal
szembe nézést tükrözi. Azt mutatják, hogy a halandó ember föllázad a halál ellen, aztán belenyugszik. És ezt csodálatos mûvészi
harmóniában oldja meg Mozart,
különösebb hûhó nélkül, mert
klasszikus – magyarázta a tõle
megszokott közvetlenséggel a
zongoramûvész.
A Medgyaszay Házban rendezett emlékesttel méltó módon
adóztak a tanítványok és a hallgatóság a városunktól nemcsak kilométerekben mérhetõ távolságokba
eljutott szülöttjének.
B.E.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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Idén éppen ötven esztendeje,
hogy a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium megnyitotta kapuit a tanulóifjúság elõtt. Az intézmény a
maga félszáz évével ugyan a város legfiatalabb középiskolájának számít, ám mégis meghatározó, illetve stabil pontja – immár régóta – Nagykanizsa és a
térség oktatási rendszerének.
Ennek miértjét persze több dologgal is lehetne magyarázni, ám
minden bizonnyal leginkább azt
a humánus, gyerekbarát közeget
kellene kiemelni, ami belengi az
iskola mindennapjait. S amelynek jóvoltából valóban ki tudják
hozni – szinte mindegyik tanulóból – a maximumot: a tudomány, a sport, a kultúra területén egyaránt. De ami talán még
ennél fontosabb: az összes diákot a nagybetûs életre nevelik.
Hogyan? Minderrõl Szermek
Zoltánnal beszélgettünk, aki az
iskolát – két ciklusban összevetve – immár 15 éve vezeti.
Az intézmény elsõ emberével –
az öt évtizedes jubileum okán –
elöljáróban kissé a múltba visszakanyarodva kezdtünk „nosztalgiázni” az iskola történetérõl. Éppen
azért, hogy megértsük, sõt „levezessük”, minek köszönhetõen tudott orvosokat, tudósokat, sportolókat, politikusokat, vagy (ami
szintén elismerésre méltó) fõállású
családanyákat és édesapákat kinevelni a „Mezõ Gimi”.
– Iskolánkban már 1964 óta folyik oktatás, 1965-tõl pedig érettségi vizsgáztatás is zajlik, ám ekkor még II-es számú Gimnáziumnak hívták. Csak késõbb, 1967ben vette fel Dr. Mezõ Ferenc nevét. Hogy miért éppen a sokoldalú pedagógus, nyelvzseni, sportember és íróról nevezték el intézményünket? Én mindezt egy hétköznapi – talán nem is „hivatalos”
– magyarázattal támasztanám alá.
Vélhetõen azért, mert mi is –
csakúgy, mint elõd oktatói-vezetõi gárdánk – igyekszünk minél
többféle tudomány- és sportággal
megismertetni a gyermekeket –
Dr. Mezõ Ferenc szellemének,
munkásságának megfelelõen. Ez
természetesen azokra az idõkre is
igaz (lehet), amikor a gimnáziumi
és az ipari, szakközépiskolai oktatás egy keretben történt. Egészen
1971-ig, ugyanis egy évvel késõbb már a gyors-és gépíró képzést iskolánk vette át a Landler
Gimnáziumtól – tért át Szermek
Zoltán az iskola szerkezeti mo-
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Ha a falak mesélni tudnának...
delljének, fejlõdéstörténetének ismertetésére.
– Ebbõl az említett szakból fejlõdött ki a közgazdasági képzés,
ami iskolánk egyik védjegyévé
vált. Bár – sajnos – egészen csak
2014-ig nevelünk ki ilyen szakon
gazdasági szakembereket, mert a
profiltisztítás/új oktatási koncepció miatt nem lesz székhelyintézményünkben szakközépiskolai
képzés. A három párhuzamos osztállyal folyó gimnáziumi oktatásra
állunk át – várhatóan.
Persze, nem ezek az egyedüli
változások, nóvumok, ami az iskola ötven éve alatt történtek.
Megszûntek „régi” szakok anno,
vagy bejöttek újak, hol pedig
szûknek bizonyult a „Mezõ alma
mater”, mert annyi gyerek járt
oda. Most sem kevés, hiszen 22
osztály mûködik az intézményben. Aztán kiemelhetnénk – mert
szintén jelentõs mérföldkõ – az
intézmények 2011-es összevonását, amikor is (az akkori) Thúry
György Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolával
„házasították” a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumot. Ekkortól mûködik
Dr. Mezõ Ferenc – Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskolaként. E változás az iskola „mindennapjait” ugyan nem befolyásolta, bár azért a pedagógusoknak, valamint az iskola többi dolgozójának hozott „némi” többletmunkát. Hiszen közel 1400 gye-

rek jár az összevont intézménybe.
S ha már itt tartunk: a jelen (mezõs) diákjai mások, mint az elmúlt
idõkben kinevelõdött generáció.
Szermek Zoltán mindezt a magasabb életszínvonallal és a fiatalok
érettségének kitolódásával magyarázza.
– Ez tény, ugyanakkor a gyerekek is tanítanak bennünket, méghozzá sokféle formában. Az pedig
már a pedagógus dolga kell legyen, hogy meg tudja szólítani
õket. Mindig is nagynevû, jeles tanáregyéniségek okítottak, neveltek
intézményünkben és jelenleg is kiváló pedagógusaink vannak. Így a
közös nyelv kialakítása a fiatalokkal – azt hiszem – nem megy roszszul… Ez persze „ezer” formában
is történhet: akár oktatási idõn túl
is, bárminemû segítségtõl elkezdve a közös programokig.
Amikbõl – tekintve az iskola ötvenedik születésnapját – az idei tanévben nem lesz hiány. A jubileumi
rendezvénysorozatot ugyanis különbözõ házi versenyek, szellemi és
sport megmérettetések színesítik.
Kiállítást szerveznek, évkönyv kiadását tervezik, ahogy egy jubileumi gála „tetõ alá hozatalát” is.
– Tehát nem lesz „eseménytelen”
a tanév utolsó néhány hete sem. Bár
nemcsak erre az idõre, a jövõre nézvést is van jó néhány terv „talonban” a Dr. Mezõ Gimnáziummal
kapcsolatban – fûzte hozzá a fentiekhez az intézményvezetõ.

– Méghozzá alkalmazkodni a
megváltozott környezethez, valamint – ha „három soros” gimnáziummá válunk, mindent megtegyünk azért, hogy tehetséggondozó iskola legyünk. Természetesen nem amolyan „versenyistállóként” funkcionálva. Az elkövetkezendõ idõszakban nagyobb
hangsúlyt szeretnénk fektetni az
innovativitásra,
pontosabban
többet szeretnénk pályázni – bár
ebben azért most sem vagyunk
lemaradva. Tehát nagyon úgy tûnik, az elkövetkezendõ évek is
bõven állítanak elénk kihívásokat és megoldandó feladatokat.
De mi e közben is elsõsorban arra törekszünk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik stabilan
megállják helyüket: az életben
is…
Szabó Zsófia

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Közgyûlési sorok

Városunk ismét
pályázik
az „Idõsbarát
Önkormányzat” díjra
Az elmúlt években Nagykanizsa már többször elnyerte az
„Idõsbarát Önkormányzat” címet. Idén újra pályázik a városvezetés a pénzjutalommal járó
díjra – többek között errõl is
döntöttek a legutóbbi soros ülésen.
Az emberi erõforrások minisztere
és a belügyminiszter – egy rendeletben foglaltak alapján – közös pályázatot hirdettek az önkormányzatok
számára az említett díj elnyerésére.
Azon célkitûzéssel, hogy a kitüntetés hozzájáruljon a helyi szintû, aktív idõspolitika megerõsítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idõsekért vállalt felelõsségét, és az értük
végzett tevékenységek eredményét.
Ezeken felül még – többek között –
az is az elvárások közt szerepel,
hogy az idõseket vonja be a (pályázó) önkormányzat lakóhelyük eseményeinek megformálásába.
A díj adományozásával a miniszterek szándéka az, hogy elismerjék
ezen eredményeket, és felhívják a
figyelmet arra, helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet
az információáramlás illetve a párbeszéd kialakítása révén az idõspolitika érvényesüléséért, valamint a
közösségek fejlõdéséért. A díjat
azok az önkormányzatok nyerhetik
el, akik az elõterjesztésben is olvasható „elõírásoknak” megfelelnek.
Azaz – sok más mellett – például
foglalkoztatási lehetõségek megteremtésével is ösztönzik, elõsegítik
az idõsek meglévõ képességeinek
megõrzését, tudásuk, tapasztalataik
hasznosulását.
A legjobbnak ítélt pályamûvek
benyújtója – az egy millió forint
jutalom mellett – „Idõsbarát Önkormányzat Díjat” is elnyeri az
idei esztendõre.

Köznevelési
intézmények
átszervezése
A közgyûlésen elfogadták az
önkormányzat által mûködtetett
köznevelési intézmények átszervezésének véleményezésére vonatkozó javaslatot.
A fenntartó, a köznevelési intézmények átszervezését megelõzõen

köteles beszerezni a mûködtetõ
önkormányzat véleményét. Ezen
szabályzás alapján a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Nagykanizsai Tankerülete április
9-én kelt levelében kérte az önkormányzat mûködtetésében lévõ
köznevelési intézmények átszervezésének véleményezését. Az átszervezés strukturális kérdéseket
nem érint egy intézmény esetében
sem, csak az elmúlt idõszak törvényi változásainak átszervezését
végezték el az alapító okiratok vonatkozásában, illetve az alapfeladatok pontosítása és aktualizálása
történt meg a fenntartó részérõl.

Pályázat
a múzeum épületének
felújítására
A közgyûlésen elfogadták az
EGT Finanszírozási Mechanizmus Kulturális és természeti örökség megõrzése és megújítása – Városi épített örökség megõrzése elnevezésû pályázat benyújtására vonatkozó
javaslatot a Thúry György
Múzeum épületének felújítására.
A felhívás célja, a városi életforma színtereként szolgáló leromlott állapotú országos mûemléki védelem alatt álló épített kulturális örökségi értékek és kapcsolódó táji környezetük hiteles
és fenntartható megújítása, kulturális funkcióiknak megerõsítésével és a nagyközönség számára
elérhetõvé tételével, ezáltal enyhítve a társadalmi egyenlõtlenséget.
A pályázat megvalósításával a
Régészeti, a Történeti Gyûjtemény és a Néprajzi Látványtárral,
valamint egy Kiállító teremmel
bõvülne a múzeum. A fejlesztés
tevékenységelemei között van a
mûemlék épület külsõ homlokzatának részleges felújítása, a tetõszerkezet javítása, cserepezésének cseréje, a homlokzati nyílászárók mûemléki felújítása, a négy
közösségi tér kialakítása, az épület belsõ kialakításának komplett
felújítása és a gépészti beavatkozások.
A megvalósításra több mint 280
millió forint igényelhetõ, míg a
projekt összköltsége 295 millió forint. A projekt támogatási intenzitása 95 százalékos. A pályázathoz
maximum 14.755.000 forint önerõ
szükséges.

2014. május 15.

Véleményezett
igazgatói posztok
A városvezetés tárgyalt két helyi oktatási-nevelési intézmény
igazgatói munkakörére érkezett
pályázatról: amiket egyben véleményezett is a képviselõtestület a
közgyûlésen.
Az Emberi Erõforrások Minisztere pályázatot írt ki a Batthyány Lajos
Gimnázium és a Szivárvány Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetõi
munkakörének betöltésére. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény értelmében a fenntartó kötelezettsége
és joga, hogy a köznevelési intézmény vezetõjének megbízásával és
ennek visszavonásával összefüggõ
döntése, vagy véleményének kialakítása elõtt beszerezze a mûködtetõ
önkormányzat véleményét.
A törvényben foglaltak szerint
városunk önkormányzata a benyújtott igazgatói pályázatok vezetõi programját véleményezheti, s

ennek alapján tehet javaslatot az
intézményvezetõ személyére.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete megküldte az önkormányzatnak
az említett két intézmény igazgató
posztjáért benyújtott pályázatokat.
Mindkét iskola esetében a jelenlegi vezetõk pályáznak a munkakörre. Így a BLG-ben Balogh
László, a Szivárvány EGYMI-ben
pedig Horváth Istvánné. Pályázatuk alapján a képviselõtestület
mindkettõjüket javasolta az igazgatói „szék” („újbóli”) betöltésére.

Kutyatartók
figyelmébe
A képviselõtestület néhány
ponton módosította az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletet. Arról,
hogy ez miként érinti a négylábú
házikedvencek tulajdonosait, az
alábbiakban olvashatnak.
Városunk önkormányzatának
közgyûlése még 2012 szeptemberében fogadta el az ebrendészeti hoz-

NEVEZÉSI LAP
CSAPATNÉV: …………...………………….………………………
CSAPATKAPITÁNY: .…………………………………….……….
TELEFONSZÁM: .............................................................................
E-MAIL CÍM: ..……………………………………………………..
KATEGÓRIÁK: („x” a négyzetbe)
Premier
F 200 méter
F 2000 méter

Nyílt (200 méter)
F Férfi
F Nõi

F Friss Sárkányok (200 méter)
Iskolák közötti (vegyes, 200 méter)
F általános iskolák 5-6 osztály
F általános iskolák 7-8 osztály
F középiskolák
A nevezési lap leadási ideje: 2014. május 26. (hétfõ)
A névszerinti nevezési lap a nevezési lapot leadó csapatok részére lesz
kiküldve. Azt a versenyre kitöltve kell magukkal hozni a csapatoknak!
„Friss sárkányok” kategória és iskolák csapatainak versenyeire:
Tourinform Iroda (Nagykanizsa, Csengeri út 1-3.). E-mail:
nagykanizsa@tourinform.hu. Telefon: 06-93/313-285.
Premier és nyílt kategóriában indulók részére:
Magyar Kajak - Kenu Szövetség. E-mail: melinda.patyi@mkksz.hu.
További információk: +36 30 852 4530, +36 30/609 0101
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2014. május 15.
zájárulásról szóló rendeletét. Ennek
mértékérõl minden kutyatulajdonos
tájékoztatást kap, a korábbiakban
megszokott április végi idõpont helyett immár május utolsó napjáig.
Az összeget pedig legkésõbb június
30- ig kell megfizetniük a gazdiknak. A rendelet módosítás taglalja
továbbá azt is, ha az eb elpusztul, és
a tulajdonos bejelenti ezt az önkormányzathoz június 30-ig, írásban,
akkor 50%-al kevesebb ebrendészeti hozzájárulást kell fizetnie.
Az eb elpusztulását az állat oltási
könyvének állatorvos által történt
bejegyzésével kell igazolni.

Engedély nélkül
rakták le a törmeléket
Közgyûlési interpellációjában
dr. Etler Ottó önkormányzati
képviselõ a volt Thúry Laktanya
területén lerakott nagy mennyiségû építési törmelékre hívta fel
a testület figyelmét. Megkérdezte, ki adott engedélyt arra, hogy
oda hordják, hiszen nincs jelen-

tõsebb építkezés a városban. A
képviselõ építési törmelék elhelyezéssel kapcsolatban feltett
kérdésére az alábbi tájékoztatást adta Cseresnyés Péter polgármester.
A Közterület-felügyelet beazonosította a területet, ahol a túlnyomórészt útfelbontásból származó
szemetet lerakták. A hulladék nagyobb része a 6976 és kisebb
mennyiségben a 3110/26. helyrajzi számú önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanokon található.
Az eddigi vizsgálat kiderítette,
hogy elõzetes hozzájárulás, engedély nélkül helyezték el a föld, a
beton és aszfalt törmeléket. Megalapozott a jogellenes magatartás
elkövetése, ezért a Közterület-felügyelet a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése miatt büntetõ
feljelentést tesz az illetékes Nagykanizsai Rendõrkapitányságon. A
további hulladék lerakásának megelõzése érdekében napi rendszeres-

Egészségvédelmi keret 2014.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város pályázatot hirdet a 2014. évi Egészségvédelmi keretbõl történõ támogatás elnyerésére.
I. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
II. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének támogatása, melyek csatlakoznak a
Népegészségügyi Program minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének megõrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható
fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve
tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
III. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
IV. A támogatás formája:
1. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
V. Pályázati feltételek:
1. A támogatást kérõ nyilatkozni köteles arról, 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 pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban (a fõbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket);
- a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás);
- a támogatás kiutalása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
2. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képezõ pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani. A pályázati adatlap www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ.
3. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályázati kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.
4. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály a pályázót 5 munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelõ
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
5. Az egészségvédelmi keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag szerzõdés alapján lehetséges.
VI. Az elszámolás módja:
1. A támogatott pályázó a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határidõn belül szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél ellenõrizni kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre használták, amelye-

séggel ellenõrzik a területet a közterület-felügyelõk.

Biztonságosan
megközelíthetõ az
orvosi rendelõ
Palinban
Közgyûlési interpellációjában
Bicsák Miklós önkormányzati
képviselõ a palini orvosi rendelõ
biztonságosabb megközelíthetõsége érdekében gyalogátjáró kialakításához kérte Cseresnyés
Péter polgármester támogatását. A városatya kérésére az
alábbi választ adta a polgármester:
– Orvosi rendelõk környezetében
minden esetben indokolt és célszerû kijelölt gyalogos átkelõhelyeket
kialakítani, és a gyalogosok részére
biztosítani a biztonságos megközelítést. Palinban, az Alkotmány utca
100. szám alatti rendelõ elõtt valóban nem található gyalogátkelõ, de
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a megközelítése megítélésünk szerint megoldott, és nem jelent problémát.
A Gesztenyés utcai csomópontban lévõ gyalogátkelõhely 80 méterre található az orvosi rendelõ bejáratától, és ilyen rövid távolságon
belül a jogszabály tiltja egy újabb
átkelõ létesítését. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló kormány rendelet értelmében ugyanis
nem szabad gyalogos átkelõhelyet
kijelölni útkeresztezõdésen kívül,
ha az kijelölt gyalogos-átkelõhelytõl számított 100 méteren belül van.
Álláspontunk szerint a 80 méter
távolság minden esetben még az
idõsebb emberek számára is megfelelõ megközelítési lehetõséget biztosít. Mindezek figyelembe vételével a kért gyalogos átkelõhely létesítését a fenti jogszabály miatt
nincs lehetõségünk támogatni –
erõsítette meg válaszát Cseresnyés
Péter.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.

ket a szerzõdésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat kitöltésével kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.
2. Elszámolható költség a támogatás célkitûzéseinek megvalósulása során közvetlenül felmerült költségek lehetnek.
3. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben megállapított határidõre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követõ 15 napon
belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
4. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támogatás fel nem használt részét a felszólítást követõ 15 napon belül köteles visszafizetni
5. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem
felelnek meg az elõírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerû részének
megfelelõ támogatási összeg felszólítást követõ 15 napon belüli visszafizetésére.
6. Az elszámolási határidõt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester
legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidõ lejártát legalább 30 nappal megelõzõen kéri.
VII. Az elszámolás szabályai:
1. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzõdõ
fél) nevére és címére 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. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló dokumentumot - csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplõ bizonylatok tartalmát.
Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló szerzõdések, teljesítés igazolások, jegyzõkönyvek.
3. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy "az önkormányzat által egészségvédelmi keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva."
4. Az elszámolás fõ dokumentumai az összesítõ a támogatás elszámolására, a számlák és
egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbizonylatok)
hitelesített másolatai.
VIII. Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint
IX. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletei:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy
példányban.
1. A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2014. június 5.
2. A pályázat kötelezõ mellékletei:
- A pályázati cél részletes leírása (maximum 2 oldal).
- A támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció.
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévben és a tárgyévet megelõzõ évben, milyen címen, milyen összegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elõzõ évben
támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal.
- 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Városháza
Veszélyes és elektronikai
hulladékgyûjtési akció

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Társaságunk veszélyes és elektronikai hulladékgyûjtési akciót szervez az alábbi idõpontokban és helyszíneken:
Péntek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Szombat:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

május 16.
május 16.
május 16.
május 16.
május 16.
május 16.
május 16.
május 16.
május 16.

13.30-13.40
13.50-14.00
14.15-14.40
14.55-15.20
15.30-16.10
16.20-16.50
17.00-17.30
17.40-18.10
18.25-18.40

Kisfakos, buszmegálló
Bagola, buszforduló
Sánc, posta elõtti buszmegálló
Katonarét, Táncsics tér
Hevesi u. ABC
Zemplén u. ABC mögött
Rózsa u. kispiac
Kazinczy u.
Alsótemplom elõtti parkoló

május 17.
május 17.
május 17.
május 17.
május 17.
május 17.
május 17.
május 17.
május 17.

08.00-08.40
08.50-09.20
09.35-10.00
11.30-12.15
12.30-12.40
12.55-13.30
13.40-14.10
14.20-14.50
15.00-15.30

Palin, Szálfa u.
Napraforgó tér
Petõfi u.-Honvéd u. sarok
Kiskanizsa, Templom tér
Bajcsa, Polgármesteri Hivatal
Nagyrác utcai (volt) iskola
HSMK parkoló
Miklósfa, ABC
Olaj ABC

Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. május 26-án (hétfõn) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!

Szociális keret 2014.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet a 2014. évi Szociális
keretbõl történõ támogatás elnyerésére.
X. A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévõk szociális támogatása,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet)
alapján.
XI. Pályázat tárgya:
Olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel
a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások)
finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
XII. Pályázók köre:
Pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
XIII. A támogatás formája:
2. A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
XIV. Pályázati feltételek:
6. A támogatást kérõ nyilatkozni köteles arról, 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 pályázathoz csatolni kell a támogatandó cél részletes költségvetését kiadás - bevétel bontásban (a fõbb támogatókat és támogatónként a támogatásként nyújtott összegeket);
- a pályázó szervezet létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás, vagy a szervezet adószámát igazoló NAV igazolás (ún. illetõségigazolás);
- a támogatás kiutalása elõtt a támogatott szerv köteles nyilatkozni, hogy köztartozásait, helyi adó tartozását maradéktalanul megfizette, illetve, hogy köztartozása nincs;
7. Pályázni a jelen pályázati kiírás mellékletét képezõ pályázati adatlapon lehet. A pályázatokat a Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani. A pályázati adatlap www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ.
8. Az olvashatatlanul kitöltött, aláírás nélkül benyújtott, a rendeletnek, vagy ezen pályázati kiírásnak nem megfelelõ, továbbá határidõn túl beadott adatlap a pályázatból való kizárással jár.
9. Hiányosan kitöltött pályázat esetén a Humán és Hatósági Osztály a pályázót 5 munkanapos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása, vagy nem megfelelõ
teljesítése esetén a kérelem elutasításra kerül.
10. A szociális keretbõl kapott támogatás kifizetése kizárólag szerzõdés alapján lehetséges.
XV. Az elszámolás módja:
7. A támogatott pályázó a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határidõn belül szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást köteles benyújtani, mely értékelésénél ellenõrizni kell, hogy a támogatás összegét valóban azokra a költségekre használták, amelye-
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Jelentkezés tûzoltónak
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 2014. szeptember hónapban induló tûzoltó alapképzésre történõ beiskolázáshoz
felvételi eljárást indít.
Jelentkezési feltételek: •18 év alsó korhatár, •Cselekvõképesség, •Magyar
állampolgárság, •Bejelentett belföldi lakóhely, •Kifogástalan életvitel, •Orvosi,
pszichikai, fizikai alkalmasság, •Büntetlen elõélet
•Legalább középfokú iskolai végzettség, •Törvény szerinti alkotmányos jogok
korlátozásának elfogadása.
A felvételnél elõnyt jelent: •C-kategóriás (Eü 2-es egészségi alkalmasság)
jogosítvány, •Érettségi.
Elõmeneteli lehetõségek: •Rendészeti életpálya alapján modul rendszerû
képzés, •Folyamatos továbbképzési lehetõségek, •Rendfokozati, munkaköri
elõrejutás.
További elõnyök: •Béren kívüli juttatások (cafeteria, szociális, jóléti és kulturális
kedvezmények, támogatások), •Felszereléssel, ruházattal történõ ellátás,
•Lakhatási támogatás, •Családalapítási támogatás, •Kedvezményes üdültetés,
rekreációs lehetõségek, •Gyermektáboroztatás.
Jelentkezni írásban fényképes önéletrajzzal postai úton, vagy e-mailben
május 20-ig a lakóhelyhez közeli kirendeltségeken lehet.
- Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8360 Keszthely, Deák F. u. 15.
e-mail: keszthely.kvk@katved.gov.hu)
- Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8800 Nagykanizsa, Kossuth
tér 25. e-mail: nagykanizsai.kvk@katved.gov.hu)
- Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (8900 Zalaegerszeg, Arany
János út 1. e-mail: zalaegerszeg.kvk@katved.gov.hu)

ket a szerzõdésben kijelöltek. A pénzügyi elszámolást az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló 23/2013. (V.03.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat kitöltésével kell teljesíteni, mely jelen pályázati kiírás 1. számú mellékletét képezi.
8. Elszámolható költség a támogatás célkitûzéseinek megvalósulása során közvetlenül felmerült költségek lehetnek.
9. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerzõdésben megállapított határidõre nem számol el, a támogatás teljes összegét a felszólítást követõ 15 napon
belül köteles visszafizetni, és részére újabb támogatás 3 évig nem folyósítható.
10. Amennyiben a támogatott a támogatás felhasználásáról csak részben számol el, a támogatás fel nem használt részét a felszólítást követõ 15 napon belül köteles visszafizetni
11. Amennyiben a támogató megállapítja, hogy az elszámolás, vagy annak egyes elemei nem
felelnek meg az elõírásoknak, a támogatott köteles az elszámolás nem szabályszerû részének
megfelelõ támogatási összeg felszólítást követõ 15 napon belüli visszafizetésére.
12. Az elszámolási határidõt indokolt esetben a támogatott írásbeli kérelmére a polgármester legkésõbb a tárgyévet követõ március 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben azt a támogatott az elszámolási határidõ lejártát legalább 30 nappal megelõzõen kéri.
XVI. Az elszámolás szabályai:
5. A támogatás terhére csak olyan kiadások számolhatók el, amelyek a támogatott (szerzõdõ
fél) nevére és címére 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.
6. Amennyiben a kifizetés nem számla ellenében történt, a pályázati cél megvalósítása érdekében, minden olyan más dokumentumot, - az ezekhez rendelet kifizetést igazoló dokumentumot - csatolni kell, amely alátámasztja az elszámolásban szereplõ bizonylatok tartalmát.
Ilyen dokumentumok különösen a kifizetés alapjául szolgáló szerzõdések, teljesítés igazolások, jegyzõkönyvek.
7. A támogatott az elszámolás alapjául szolgáló számlára köteles rávezetni, hogy "az önkormányzat által szociális keret terhére nyújtott támogatásokra elszámolva."
8. Az elszámolás fõ dokumentumai az összesítõ a támogatás elszámolására, a számlák és
egyéb bizonylatok (pénzügyi teljesítést igazoló bankkivonatok, kiadási pénztárbizonylatok)
hitelesített másolatai.
XVII. Rendelkezésre álló forrás: 1 000 .000 forint.
XVIII. A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletei:
A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. ajtó) egy
példányban.
3. A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2014. június 5.
4. A pályázat kötelezõ mellékletei:
- A pályázati cél részletes leírása (maximum 2 oldal).
- A támogatás felhasználására vonatkozó részletes forrás és költségkalkuláció.
- Pályázó nyilatkozata köztartozás mentességrõl.
- Pályázó nyilatkozata, hogy a tárgyévben és a tárgyévet megelõzõ évben, milyen címen, milyen összegû támogatásokban részesült az önkormányzattól, és amennyiben az elõzõ évben
támogatott volt, elszámolt-e a támogatásokkal.
- 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.
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Pályázat önkormányzati bérlakásokra
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról
szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere), illetve nem rendelkezõ pályázók részére
1. Nagykanizsa, Alkotmány u. 89/A.
A lakás alapterülete: 61 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület Költség alapú bérleti díj összege: 15.982 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27. 8-9
óráig.
2. Nagykanizsa, Bartók B. u. 3. B. lh. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 56 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.856 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27. 88.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Bartók B. u. 12. A. lh. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.682 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27. 8.309 óráig.
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 19.190 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 8-9 óráig.
5. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. V. lh. I. em 7.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 18.180 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 23. 8-9 óráig.
6. Nagykanizsa, Irtás u. 8. A. lh. I. em. 1.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 1+3 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 38.298 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május
23. 10-11 óráig.
7. Nagykanizsa, Király u. 37. I. em. 4.
A lakás alapterülete: 78 m2, szobaszám: 2+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 35.334 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 23. 9-10
óráig.
8. Nagykanizsa, Platán sor 9/C. III. lh. fsz. 2,
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 11.934 Ft. A lakás
állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 1516 óráig.
9. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 40.400 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 8-9 óráig.
10. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 9-10
óráig.
11. Nagykanizsa, Attila u. 6. C. lh. IV. em. 1.
A lakás alapterülete: 42 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.086 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26.
15-16 óráig.
12. Nagykanizsa, Platán sor 4. XIII. em. 89.
A lakás alapterülete: 21 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 7.602 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 1415 óráig.
13. Nagykanizsa, Ady u. 26. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 16.226 Ft. A lakás állapota:
helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével
megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 14.30-15 óráig.
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14. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. VII. em. 2.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 20.298 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27.
14-15 óráig.
15. Nagykanizsa, Zárda u. 7. III. em. 12.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 21.942 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 26. 1515.30 óráig.
16. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VII. em. 46.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 27.712 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27.
15-16 óráig.
17. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/4.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 15.796 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május
27. 14.30-15 óráig.
18. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
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: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti
szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27.
15-15.30 óráig.
19. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. C. lh. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 31.920 Ft.
A lakás állapota: helyreállítás a bérlõ feladata. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27. 10.30-11 óráig.
20. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 1-3. E. lh. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 26.904 Ft. A lakás állapota: helyreállítás a bérlõ feladata. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2014. május 27. 9.30-10 óráig.
21. Nagykanizsa, Rózsa u. 22. C. lh. III. em. 11.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 24.624 Ft.
A lakás állapota: helyreállítás a bérlõ feladata. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. május 27. 11-11.30 óráig.
22. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. X. em. 65.
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 23.370 Ft. A lakás állapota: helyreállítás a bérlõ feladata. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2014. május 23. 12.30-13 óráig.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.2725.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 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: 2014. május 23. 11-12 óráig.
2. 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. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2014. május 23. 11-12 óráig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
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: 2014. május 23. 11-12 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet
benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. június 2.
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Kanizsa – Városháza
Pályázat nyugdíjasházi bérlakásokra

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa,
Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban megüresedett önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 2.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó. A licitálás idõpontja: 2014. június 5. 9.00
óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.
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/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma: 1+1 fél
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított, bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528.-Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni
A lakások megtekinthetõk: 2014. május 26. (hétfõ) 14-16 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.
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 Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ PÁLYÁZATI LAP 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 Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 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:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

2 000 000 Ft
2.400.000 Ft

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 feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthetõ.

2014. május 15.

Álláspályázat: Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet igazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2014. július 1tõl 2019. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A 2014. július 1-tõl létrejövõ Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) irányítása az alapító okiratában foglaltaknak megfelelõen. Így különösen az önkormányzat által
fenntartott költségvetési intézmények részére pénzügyi és számviteli szolgáltatás, az állami fenntartású köznevelési intézmények mûködtetési feladatainak ellátása. Intézményi
karbantartási tevékenység.
Ennek során fõbb feladatai: gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító
okiratában meghatározott tevékenységek ellátását, vezetõként biztosítja az intézmény rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését a fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõen, közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehajtásában, együttmûködési és beszámolási kötelezettség a fenntartó felé.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történõ végrehajtásáról
szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: felsõfokú iskolai végzettség, büntetlen elõélet, cselekvõképesség,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, "B" kategóriás jogosítvány,
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent: az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet
(Ávr.)12. §-ban a gazdasági vezetõre meghatározott feltételeknek való megfelelés, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen elõéletnek, valamint annak igazolására, hogy
nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás
hatálya alatt, a felsõfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolata,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó a:
1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.
3. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
6. pályázati eljárás során a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 18.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.), vagy személyesen benyújtva Cseresnyés Péter polgármesternek, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 7. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „NaGESZ Igazgató”
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat
a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók
személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 27.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei
Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
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2014. május 15.

„A legszebb konyhakertek”
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata – csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– meghirdeti a helyi „A legszebb konyhakertek” címû versenyt.
A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki, és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz önként kíván csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák:
Balkon: erkélyen kialakított. Mini: 10-50 m2.. Normál: 50 m2 felett. Zártkert 1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt kertek.
Jelentkezési határidõ: 2014. május 20. Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/1.
és I/4. számú irodájában, vagy a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email-en, illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkrõl.
Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Polgármesteri Kabinet I.
emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis
István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér 5.) kölcsönzõ pultjánál nyitvatartási idõben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy
annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos
díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló.
7. Elõnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és
öntözés esetén a csatorna/esõvíz használata.
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8. Külön elõnyt élvez, ha a kert madárbarát: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú. (A kertet madárbaráttá lehet minõsíteni – de
nem kötelezõ – a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
A kertek megtekintése: két alkalommal (május-június illetve júliusaugusztus hónapban) történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján.
Helyi eredményhirdetés: 2014. szeptember elsõ felében, ünnepélyes keretek
között. Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezett tárgyjutalomban részesül.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb
konyhakertje” díjra történõ jelölésre minden kategória elsõ helyezettje
lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása, döntése alapján. Országos díj: bronz
kisplasztika – Gyõrffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas karcagi szobrászmûvész alkotása, valamint oklevél – miniszteri aláírással,
melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között dr.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác termében.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ, kertmûvelõ jelentkezését!
Nagykanizsa, 2014. március 14.
Cseresnyés Péter polgármester

Jelentkezési lap
Jelentkezõ neve:
..................................................................................................................
Születési név:
..................................................................................................................
Címe:
..................................................................................................................
Telefon: .............................. E-mail: ......................................................
Minõsége:

Tulajdonos

Megmûvelõ

A benevezett konyhakert címe:
..................................................................................................................
Nevezési kategória:
Balkon: erkélyen kialakított
Zártkert 1.: zöldséges
Mini: 50 m2-ig
Zártkert 2.: gyümölcsös
Normál: 50 m2 felett
Zártkert 3.: vegyes
Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertrõl?
igen

nem

még nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben?
..................................................................................................................
A jelentkezõ és a balkon/kert/udvar/telek/földterület megmûvelõje ezen jelentkezésével kinyilvánítja,
hogy „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertje 2014-es programban önként
vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsûri tagjai – elõzetes
idõpont egyezetetés után – két alkalommal (május 1. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék.
FONTOS: Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni, hogy mely kertrõl készült.
Bírálatnál elõny: öko/bio-módszerek alkalmazása, komposztálás, öntözés lehetõleg csapadék- vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretetõ, madáritató és
odú). Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelezõ!

Nagykanizsa, 2014. ...................................
...................................
Jelentkezõ aláírása

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – EP-vválasztás

Egy hét múlva
lesz a voksolás
Egy hét múlva, május 25-én,
vasárnap több mint 8 millió választópolgár dönthet arról, kik
foglalhatják el az Európai Parlamentben (EP) a Magyarországnak járó 21 képviselõi helyet.
A választás egyfordulós, a magyarországi lakóhellyel rendelkezõ
választópolgárok nyolc lista közül
választhatnak. A szavazólapon sorrendben a következõ pártok és pártszövetségek listái szerepelnek majd:
Magyar Szocialista Párt, Seres Mária Szövetségesei, Fidesz-KDNP, A
Haza Nem Eladó Mozgalom párt,
Jobbik, Lehet Más a Politika,
Együtt-PM, Demokratikus Koalíció.
Az ANY Biztonsági Nyomdában
(korábban Állami Nyomda) már
nyomtatják a szavazólapokat. A
Nemzeti Választási Iroda arra számít, hogy a részvétel alacsony lesz
és a 8 millió 53 ezer választópolgárnak kevesebb mint a fele megy
el voksolni, ezért mindössze 7,8
millió szavazólapot nyomtatnak.
A május 25-i szavazáson a választópolgárok valamivel több mint tízezer hazai szavazókörben, valamint
97 külképviseleten személyesen szavazhatnak. A szavazókörökben a
Nemzeti Választási Iroda vasárnapi
adatai szerint 16 ezer pártdelegált
segíti a szavazás lebonyolítását.
Az EP-választás arányos választási rendszerben, listás szavazással
zajlik. A választáson Magyarország
területe egy választókerületet alkot,
a mandátumkiosztás az úgynevezett
legnagyobb maradék elve szerint
történik. Nem kaphat mandátumot
az a lista, amelyik a voksoláson nem
kapja meg a szavazatok legalább 5
százalékát. A listáról a jelöltek a párt
által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.
Két héttel a szavazás elõtt több
mint 4400-an jelezték, hogy valamelyik külképviseleten voksolnának. (Öt évvel ezelõtt a külképviseleti névjegyzékben valamivel több
mint 3800-an szerepeltek, ebbõl
3400-an el is mentek szavazni.)
Az EP-választás sajátossága,
hogy a Magyarországon lakóhelylyel rendelkezõ uniós polgárok is
szavazhatnak a magyar EPlistákra. A Nemzeti Választási Iroda 107 ezer európai uniós állampolgárt tájékoztatott arról, hogy
választójogukat Magyarországon
is gyakorolhatják az EP-választáson, közülük eddig 7200-an jelez-

ték, hogy a magyar listákra voksolnának. Öt évvel ezelõtt 5500-an
szerepeltek a névjegyzékben a szavazás napján.
Azok, akik nem a lakóhelyükön,
hanem egy másik magyarországi
településen kívánnak voksolni,
május 23-án 16 óráig kérhetik átjelentkezésüket, eddig ezt 11 ezren
tették meg. Öt évvel ezelõtt 25 ezren jelezték a szavazás elõtt, hogy
nem a lakóhelyükön, hanem egy
másik magyarországi településen
kívánnak voksolni.

A mandátumszerzéshez
szükséges
szavazatarány és
a választási küszöb
Az EP-választáson az országok
maguk alakíthatják ki a választási rendszerüket (az unió által
megjelölt keretek között), így
például minden ország maga
dönthet arról, hogy alkalmaz-e a
választás során a mandátumszerzéshez szükséges úgynevezett
jogi küszöböt. Az EU országainak fele úgy döntött, az érvényes
szavazatok bizonyos százalékához köti a mandátumszerzést.
Az úgynevezett jogi küszöb a
választójogi törvényben azt az elõre meghatározott szavazatmennyiséget jelenti, amelynek elérése a
mandátumszerzés feltétele. A küszöb funkciója a választáspolitológiai szakirodalom szerint az, hogy
a politikai stabilitás érdekében
mérsékelje a bejutó pártok számát.
Az EP-választáson nem alkalmaznak jogi küszöböt Belgiumban,
Bulgáriában, Dániában, Észtországban, Finnországban, Hollandiában,
Írországban, az Egyesült Királyságban, Luxemburgban, Németországban, Máltán, Portugáliában, Szlovéniában és Spanyolországban. Németországban öt évvel ezelõtt még
5 százalékos jogi küszöb volt meghatározva az EP-választáson.
Azok az országok, amelyek alkalmaznak jogi küszöböt, a leadott
érvényes szavazatok 1,8, 3, 4, illetve 5 százalékában határozzák meg
a mandátumhoz jutás feltételét. A
28 tagállam közül egyedül Cipruson alkalmaznak 1,8 százalékos,
Görögországban pedig 3 százalékos küszöböt. Öt évvel ezelõtt
Cipruson még nem alkalmaztak jogi küszöböt az EP-választáson.
Ausztriában, Olaszországban és
Svédországban a szavazatok 4 százalékát kell elérni.

2014. május 15.
A legmagasabb, 5 százalékos
küszöböt alkalmaznak Csehországban, Franciaországban, Horvátországban, Lengyelországban,
Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában és
Szlovákiában.
A választójogi törvényben rögzített úgynevezett explicit küszöbön
túl a listás választási rendszerekben
létezik az implicit küszöb is, amely
az utolsó mandátum elnyeréséhez
szükséges szavazatmennyiséget jelenti. A jogi küszöb átlépése azonban éppen az implicit küszöb miatt
nem jelent automatikusan garanciát a mandátumszerzésre, vagyis
elõfordulhat, hogy „járna” mandátum a pártnak, csak „nem jut”, mivel az utolsó mandátum megszerzése „több szavazatba” kerül, mint
amennyi a pártnak van.

Átlagosan a listák fele
szerez mandátumot
Az elmúlt két európai parlamenti (EP) választáson az induló
nyolc-nyolc listából csak négynégy tudott mandátumhoz jutni,
ám az utóbbi három országgyûlési választáson ennél vegyesebb
volt a kép, ami az országos listák
számát és a mandátumhoz jutott
listákat illeti.
A 2004-es EP-választáson nyolc
lista indult, ennyien tudták összegyûjteni az induláshoz szükséges
20 ezer érvényes ajánlást. A kapott
szavazatok öt százalékát elérte, így
mandátumhoz juthatott a Fidesz,
az MSZP, az SZDSZ és az MDF.
Nem érte el az 5 százalékos szavazatarányt, így nem kaphatott
mandátumot a Magyar Igazság és
Élet Pártja, a Munkáspárt, a Magyar Nemzeti Szövetség és a Szociáldemokrata Párt.
Öt évvel ezelõtt, 2009-ben
ugyancsak nyolc lista indult a választáson, ebbõl négy lépte át a küszöböt: a Fidesz-KDNP, az MSZP,
a Jobbik és az MDF listája. Nem
érte el az 5 százalékos szavazatarányt, így nem kaphatott mandátumot az LMP és a Humanista Párt
közös listája, az SZDSZ, a Magyar
Kommunista Munkáspárt és az
MCF Roma Összefogás listája.
Az idei EP-választáson ugyancsak nyolc lista indul.
Az országgyûlési választásokon
ennél vegyesebb a kép, már ami az
országos listák számát és a mandátumhoz jutott listákat illeti.
2010-ben például hat országos
lista volt, közülük négy mandá-

tumhoz is jutott az országos listáról: az MSZP, a Jobbik, a FideszKDNP és az LMP, míg az MDF és
a Civil Mozgalom nem érte el az 5
százalékos küszöböt.
2006-ban tíz országos lista volt,
de csak négy jutott mandátumhoz: a
Fidesz-KDNP, az MSZP, az SZDSZ
és az MDF. Nem volt elég szavazata
az országos listás mandátumszerzéshez a MIÉP-Jobbik szövetségnek, a
Kereszténydemokrata
Párt
Keresztényszociális Centrum Öszszefogásnak, a Magyar Kommunista
Munkáspártnak, a Magyar Vidék és
Polgári Pártnak, az MCF Roma Öszszefogás Pártnak és a Centrum Öszszefogás Magyarországért pártnak.
2002-ben nyolc országos lista
volt, de csak az MSZP, a FideszMDF és az SZDSZ szerezte meg a
szavazatok 5 százalékát és lett jogosult az országos listás mandátumra. Nem juthatott mandátumhoz az országos listáról a Magyar
Igazság és Élet Pártja, a Munkáspárt, a Független Kisgazdapárt, az
Összefogás
Magyarországért
Centrum, és az Új Baloldal Párt.

Nincs uniós
szintû jogorvoslati
lehetõség
Az európai parlamenti választáson nincs uniós szintû jogorvoslati lehetõség, a választási eljárás
során az egyes tagállamok választási jogszabályai érvényesek.
Az EP-választáson az ország
egyetlen választókerületet alkot,
ezért a fellebbezési, illetve jogorvoslati szintek eltérnek az országgyûlési választáson gyakorolhatótól.
Az EP választási eljárásban háromféle választási bizottság mûködik: szavazatszámláló bizottság
(szszb), országgyûlési egyéni választókerületi bizottság (oevb), valamint Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Bírósági felülvizsgálat
esetében a Kúria illetékes.
A 10 386 szszb a szavazás napján,
május 25-én mûködik, dönt a szavazás folyamán felmerülõ kérdésekben:
például szavazni akarók visszautasításáról, mozgóurna-igény elutasításáról, vizsgálja a szavazatok érvényességét. Ezekkel szemben az oevbkhez lehet fordulni jogorvoslatért.
(Nem lehet kifogást benyújtani a
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító
döntése ellen, mivel az ellen csak a
Nemzeti Választási Bizottságnak a
választási eredményt megállapító
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2014. május 15.
döntése elleni fellebbezéssel
együtt van helye.)
A 106 országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság
dönt a szavazatszámláló bizottság
tevékenysége, döntése elleni kifogásról, illetve a szavazóhelyiségben elkövetett egyéb cselekménynyel, valamint a helyi sajtóval, továbbá a helyi választási iroda tevé-

kenységével kapcsolatos kifogásról.
Az oevb-határozatokkal szemben
a Nemzeti Választási Bizottsághoz
lehet fellebbezést benyújtani.
A Nemzeti Választási Bizottság
az egész választási folyamatban
mûködik: ez a testület vizsgálja,
hogy a választáson indulni kívánó
pártok, jelölõ szervezetek, illetve

listáik megfelelnek-e a választási
törvényben elõírt feltételeknek. Az
NVB sorsolta ki a listák szavazólapi sorrendjét is, megszámlálja a
külképviseleteken leadott szavazatokat, valamint megállapítja a választás eredményét.
Az NVB dönt minden egyéb kifogásról, így a sajtó választási
kampányban történõ részvételével
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kapcsolatos kifogásokról is, valamint elbírálja az oevb-k határozatai elleni fellebbezéseket.
Az NVB határozatai ellen a Kúriához lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani. A kérelem
tárgyában a legfelsõbb bírói testület három napon belül dönt.
MTI-Kanizsa

– Az Európai Parlamentbe jó
példákat szeretnénk kivinni. A
közteherviselés, az olcsó energia
és a rezsicsökkentés politikáját,
az újraiparosítást vagy az eladósodás megállításának módját –
jelentette ki szerdai, nagykanizsai látogatásán Szájer József, a
Fidesz-KDNP EP-képviselõje.
Az Európai Néppárt-Európai
Demokraták Frakciójának alelnöke azért érkezett városunkba, hogy
a közelgõ, május 25-i EP-választások fontosságára felhívja az emberek figyelmét, egy lakossági fórum
keretein belül. Mindezt megelõzõen sajtótájékoztatót tartott a politikus a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban, Cseresnyés Péterrel
közösen. A választókerület országgyûlési képviselõje köszöntõjében
annak fontosságát hangsúlyozta,
hogy a magyar érdekeket képviselõk közül minél többen kikerüljenek az Európai Parlamentbe.
– A Fidesz-KDNP képviselõi a
mi érdekeinket, az ország és a Kárpát-medence magyarságának érdekeit megfelelõ módon és hatékonysággal tudják képviselni – fogalmazott Cseresnyés Péter.
Ezután, immár Szájer József
mondanivalóját azzal kezdte,
hogy Európa egy nagyon súlyos
válságból kezd kilábalni: – Nagyon sokan tévesen úgy gondolják Európában, hogy a válság
után ugyanott folytathatják, ahol
öt éve abbahagyták. Azaz, nem
kell változtatni, elég a régi recepteket követni. Magyarország a
példája annak, hogy az nem nagyon jár sikerrel, aki a megszokott, be nem vált recepteket alkalmazza, hogy a válságból kikerüljön. Változásokra van szükség –
szögezte le az EP-képviselõ(jelölt). Hozzátéve, pártja „új utakat
ajánl Európának”, de nem olyanokat, amik elhibázottak, hanem
azokat, amiket Magyarország az
elmúlt négy esztendõben, 2010
óta a maga útján megjárt, s utat

törve, mások elõtt kipróbált. –
Vannak olyan megoldások, amiket Magyarország alkalmaz, ám
amelyeket mégis kritizálnak az
unióban. Pedig ezek sikere meghozza az eredményeket, és ebbõl
egyre többen látják, érdemes
olyan megoldásokkal próbálkozniuk, amiket korábban elkerültek.
Mi az EP-be nem pusztán azért
megyünk, hogy megjelenítsünk
valamilyen politikát, hanem azért,
hogy jó példákat is kivigyünk –
így Szájer József.
Mindezt konkrétumokkal is alátámasztotta. Elsõként a „válságból
való kilábalás jegyében 2010-ben
meghirdetett
közteherviselés
együtt sírunk, együtt nevetünk”
politikájával. – A költségvetés
egyensúlyát a különadók segítették helyreállítani. Azért, hogy ki
lehessen mászni abból a nagyon
súlyos válságból, amibe a korábbi
szocialista kormány sodorta az országot. Mi sikerrel kerültünk ki a
valutaalap receptkönyvébõl –
emelte ki Szájer. Továbbfûzve,
hogy más megoldások, amiket az
EU ajánl a bajban lévõ országoknak – példaként felhozva Görögország vagy Portugália példáját –
csak a stagnáláshoz elegendõek, a
kitöréshez viszont nem. – Magyarország azonban új utakat alkalmazott – állította a politikus. Folytatva a „megoldások” sorát, az olcsó
energiáról és a rezsicsökkentésrõl
beszélt az EP-képviselõ. – Lehetséges, hogy a késõbbiekben nonprofit szektorrá alakítjuk át a közszolgáltatási szférát. Ez is egy
olyan példa, ami Európának is utat
mutathat, s ami akár más országokban is megvalósítható.
Majd – egy újabb pontként – az
újraiparosításról beszélt Szájer József. – Az ország az elmúlt négy
esztendõben a második-harmadik
helyre küzdötte fel magát az iparosodottság tekintetében az EU-s
országok között. A kormány
mindezt a stratégiai-partnerségi
megállapodásoknak a segítségével

igyekezett elérni. Vissza kell hívni
az ipart Európába, mivel mindez
Indiába, Kínába, Brazíliába vándorol. Magyarországnak azonban
sikerült eme folyamatot megfordítania, s e tekintetben is példát mutathatunk.
Ezt követõen már az eladósodás
megállítását emelte ki. Szájer József szerint ez az ország számára
ez elsõ körben „életmentõ” dolog
volt. – Egy kontinens, vagy annak
országai nem élhetnek adósságból,
a következõ nemzedékek rovására.
Ebbõl ki kell kerülni. Magyarország ebben is példát mutatott,
ugyanis az Alaptörvényünkbe elsõként tettük be az eladósodottságot megakadályozó, korlátozó
adósságféket.
Az EP-képviselõ(jelölt) ezt követõen pártja, a Fidesz-KDNP listáján szereplõ képviselõk feladatainak ismertetésére tért át.
Amely „egyértelmûen egy nemzeti érdekképviselet”. – Mi egy
nemzeti listát állítottunk, amin
szerepelnek a határon túli magyarok képviselõi is. Mind az öt határon túli magyar közösség – a
Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a
Partium, a Vajdaság és a nyugati
magyarság – képviselõi is jelen
vannak a listán. Ezzel is szeretnénk kifejezni – szimbolikusan –
hogy az egész magyar nemzetet
be kell vinni Európába, még azokat is, akik jelenleg még nem tagjai az Eu-nak. A 2010-es állampolgársági törvény megteremtette
annak jogi feltételeit, hogy Magyarország, a Fidesz egy igazi
nemzeti listát tudjon állítani. Hiszen magyar állampolgárként, de
Ukrajna és Szerbia állampolgáraként (is) két olyan politikus is helyet kapott ezen a listán, aki a
Vajdaság és a Kárpátaljai magyarságot fogja képviselni. Ezáltal behoztuk õket – kissé kerülõ
úton – az Unióba.
Szájer elmondása szerint a Fidesz ezzel a „lépéssel”, hogy az
említett nemzetek politikusait „be-

juttatja” az EP-be, „hozzáadott értéket ad az EU-nak”.
A sajtótájékoztató zárásaként, a
nemzeti érdekképviseletrõl tovább
szólva azt közölte Szájer József,
hogy „mi a magyar emberek érdekeit képviseljük. Azokét, akik itt
élnek a Kárpát-medencében”.
- Mi nem Magyarországon szeretnénk Brüsszelt és az EU-t képviselni, hanem a magyar emberek
érdekeit az ottani intézményekben.
Nem kérünk a szélsõségekbõl, sem
a jobb-, sem a baloldaléból. Az
egyik jobboldali szélsõség képviselõihez kapcsolódó, listán szereplõ személyek ugyanis egy határon
túli politikus vegzálásában is részt
vesznek. Ez pedig elfogadhatatlan,
s e tekintetben a Jobbiknak világosan állást kell foglalnia. Egyik
percben még szónokolnak egy
gyûlésen, a következõ percben a
vajdasági magyarság egyik képviselõjét megtámadja ugyanez a közeg. Ami meg a baloldalt illeti:
szintén nem kérünk olyan szélsõségekbõl, akik nem jót akarnak az
országnak, hanem folyamatosan a
rossz hírét keltik, akik azt mondják, nincs szükség vitára az Unióban, hanem el kell fogadni, amit
õk mondanak. Az érdekképviselet
mindenhol vitákkal jár – állította
Szájer József, ahogy azt is: „annak
nincsenek konfliktusai, aki nem
csinál semmit…”
Szabó Zsófia
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Kanizsa – Bethesda anyaotthon

KANIZSAI KÉPZÕÉS IPARMÛVÉSZEK
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ május 25-ig,
hétköznapokon 9-18 óráig.

Kováts Adél színmûvésznõ
idén a Bethesda Gyermekkórház
ügye mellett kampányol

Május 16. 10 óra
Az „Én hobbim” sorozat
„BABAVILÁG” - Bogárné Kovács Magdolna játék baba és babaruha gyûjtemények bemutatása.
Megnyitja: Némethné Kovács
Edit, tagóvoda-vezetõ. Közremûködnek a Központi Rózsa Óvoda
Hétszínvirág tagóvoda gyermekei.
Megtekinthetõ: június 6-ig a földszinti elõcsarnokban.
Május 18.13 óra
SWANS GYERMEKNAP
ÉS JUBILEUMI GÁLAMÛSOR
Belépõdíj: 1 000 Ft (6 éves korig
a belépés díjtalan). Szervezõ:
SWANS Balett- és Tánciskola.
Május 24.
XI. KÁRPÁT-MEDENCEI
„CSENGEY DÉNES” VERS-,
PRÓZAMONDÓ ÉS VERSÉNEKLÕ VERSENY DÖNTÕJE
A verseny helyszíne a Honvéd
Kaszinó, a gála helyszíne a
Medgyaszay Ház. Szervezõ: a
Kanizsai Kulturális Központ.

Május 17. 13-17 óra
KOZMETIKAI ÉS FODRÁSZ
SZAKMAI BEMUTATÓ
VÁSÁRRAL
A belépés díjtalan.
Május 20. 17 óra
„EGY SZERELMI HÁZASSÁG VISZONTAGSÁGAI,
AVAGY KETTÕ PISZTOLY A
KÚTBAN” - ORBÁN KÁROLY KÖNYVÉNEK BEMUTATÁSA
Megnyitja: Balogh László az
OKISB elnöke. A belépés díjtalan.
Május 23. 19 óra
A ZALA SZIMFONIKUS ZENEKAR KONCERTJE
Vezényel: Pál János. Zongorán
közremûködik: Tóth László.
Program: Liszt Ferenc: Les Preludes, Kodály Zoltán: Háry János
szvit, Liszt Ferenc: Magyar fantázia. Belépõdíj: 1 000 Ft.

Május 30. 13 órától
GYERMEKNAP
Helyszín:
Pipitér Óvoda

2014. május 15.

Adél, a Bethesda Gyermekkórház jószolgálati nagykövete
vagy és idén egy anyaotthon felépítésére gyûjtötök. Mirõl szól
ez a szerepvállalás? Gyakran
szoktál hasonló ügyek mellé állni?
– Ha felkérnek és azonosulni tudok az üggyel, akkor szívesen állok mellé. Az is igaz, hogy volt
olyan 1 %-os gyûjtés, amire idén
nemet kellett mondanom. Nem
lenne hiteles ez esetben két helyre
letenni a voksomat.
Egy népszerû ember részvétele a
társadalmi felelõsségvállalásban
mintát mutat a többi ember számára. Örülök, ha ilyen irányban tudom
az ismertségemet kamatoztatni. De
az is igaz, hogy mindenki a maga
szintjén tehet azért, hogy más embereknek segítsen. Az anyaotthon
létrejötte több szempontból is nagyon fontos a számomra. Ennek a
projektnek konkrétan látszik a vége. Az emberek nem egy feneketlen
kalapba dobják a pénzüket, hanem
remélhetõleg jövõ májusra teljes
pompájában fog mûködni az épület.
Ez jó dolog.
Természetesen motiválnak a
személyes élményeim, hiszen tudom milyen az, amikor egy gyermek hosszú távon tartózkodik kórházban. Nekünk hét hónap volt a
kórházi idõszak az élet indulásakor a lányommal. Rövidtávon sem
jó, de hosszú távon ez együtt jár az
egész család hospitalizálódásával.
Ilyen helyzetben nagyon nehéz
fenntartani azt a harmóniát, ami

egy egészséges családban van. A
legfontosabb, hogy egy anyának a
gyereke mellett van a helye, fõleg
akkor, amikor nehéz helyzet adódik.
A mostani projektben az anyaotthon létrehozása a cél. Azok a
családok, akik nagyon távoli helyekrõl kerülnek a kórházba, nagy
szükségét látnák ennek. Egy gyermek gyógyulása nem csak orvosi
kérdés. Elengedhetetlen, hogy az
édesanya is ott legyen, mint lelki
támasz, segítõ, gyógyító társként.
Az anya a gyógyító team része.
Manapság nagyobb elfogadás van
ezzel kapcsolatban. 14 éve, én
személyesen kemény dolgokon
mentem át. Sok esetben meg kellett harcolnom azért, hogy a puszta jelenlétemet elfogadják. Nagyon sokat tud segíteni, ha az
anya egész nap a gyermeke mellett lehet.
Az anyaotthon azért nagyon jó
dolog, mert az együtt, ugyanakkor
mégis külön egysége valósul meg.

A baba-mama szoba is egy lehetõség, de az anya bizony amortizálódhat a kialvatlanságtól. A kórház
nem szálloda. Munkahely, ahol
gyógyítás folyik. 24 órás „szolgálatban” az anya számára valósággal lehetetlenné válik a pihenés.
Mindenki nyer azzal, ha az édesanyák jó helyen tudva a gyermeküket, akár nap közben is le tudnak
pihenni. A kezelések alatt, vagy ha
alszik a gyermek, úgysem tudnak
segíteni.
– Ha jól tudom, te voltál az
Égéscentrumban, és láttad a gyerekeket. Mi a személyes tapasztalatod?
– Az Égéscentrumról azt kell
tudni, hogy országos intézmény.
Itt minden feltétel adott, hogy a súlyos égéssérült gyerekeket a legjobban ellássák. A benyomásom
pedig ugyanaz, mint az összes többi osztályon, ahol mi érintettek
voltunk. A Bethesda családcentrikus kórház. Ez a szemlélet áramlik
az orvosokból és nõvérekbõl, a
gyermekek és szülõk felé. Valahogy mindig azt éreztem, hogy az
elhivatottságukat jól jellemzi a
szlogenjük: "Jutalmam, hogy tehetem." A magyar egészségügy helyzetét ismerve, ennek a mottónak
eleget tenni minden pillanatban bizony nem könnyû. Persze mindenki, akinek hivatása van, nyílván
úgy érzi, hogy boldogság, hogy azt
teheti. Én is így érzem ezt a saját
szakmámban.
A Bethesda Kórház Alapítvány idei 1% gyûjtésének célja
az anyaotthon felépítése. Az
SZJA 1% felajánlásához adószámuk: 180 425 39 - 1 - 42

Véradás - Vöröskereszt
2014.05.20. (kedd) 10:30 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2014.05.20. (kedd) 14:00 – 17:00 Meseház Bölcsõde, Nk. Attila u. 2.
2014.05.22. (csütörtök) 10:00 – 12:30 Orosztony
2014.05.22. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Palin – Általános Iskola

2014.05.14.
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Kanizsa – Ez+Az

2014. május 15.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Mérnök-üzletkötõ
Minõségbiztosítási mérnök
Vasútüzemeltetési technikus
Adminisztrátor
Áruszállító
Eladó
Pincér
Asztalos
Lakatos
Hegesztõ
Kõmûves
Szakács
Konyhalány
Kézi összeszerelõ

felsõfokú
felsõfokú
szakirányú
középfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
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
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
Több szabadidõre számíthat a közeljövõben. Lehetõleg mértékkel habzsolja az
élvezeteket, különösen az édességeket,
ha fürdõruhában is meg akarja tartani a
vonzerejét.

IV.20.–V.20. Bika
A bolygóállások szerint kissé javulhat
anyagi helyzete. Ennek ellenére ne bízza
el magát túlságosan, járjon nyitott szemmel és fogadja el azokat a munkákat,
amelyek anyagi haszonnal járnak.

V.21.–VI.21. Ikrek
Egész májusban az lesz a legfõbb gondja, miként vezesse le hasznosabban az
energiáit. Anyagiak terén jól mennek a
dolgai, a baráti kapcsolatait azonban nem
ártana kissé felfrissíteni.

VI.22.–VII.22. Rák
Izgalmas hetekre számíthat, emellett egy ismerõse különös meglepetéssel szolgál önnek.
Éljen a helyzet adta lehetõségekkel, hiszen váratlan pénzkiadással nem kell számolnia. Ennek ellenére fényûzõ nyaralást ne tervezzen.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nem kell semmilyen cselhez folyamodnia ahhoz, hogy a május végére tervezett
kiruccanása sikerüljön. Ha teljesíti a határidõs munkáit, kellemes emlékekkel
térhetnek haza a párjával.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Most a legszebb tavaszi hónapban jobban
hódolhat a szenvedélyének, kicsit többet
költhet annál, mint az év késõbbi idõszakában. Nem kell megkímélnie magát semmitõl, kerékpározhat, cukrászdázhat kedvére.

IX.23.–X.22. Mérleg
Kockázatvállaló kedvének köszönhetõen
egyre több feladatra számíthat, de emiatt
lehetõleg ne hanyagolja el a párját. Ne
kösse gúzsba a kezét, hagyjon neki szabad idõt a hobbijához.

X.23.–XI.22. Skorpió
A nyár szinte csak az érzelmekrõl fog szólni az ön számára. Májusban semmi sem
zavarja meg a közérzetét. Ha mégis történne valami, egy kis olvasgatás elég lesz ahhoz, hogy megõrizze a nyugalmát.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Az egész hónap kedvezõ alkalmakat kínál baráti kapcsolatainak ápolására. Ha
netán változtatni szeretne eddigi életén,
ne utasítsa, hanem fogadja el az anyagi
elismeréssel járó feladatokat.

XII.22.–I.20. Bak
Ne barkácsoljon otthon ezekben a hetekben,
mert a bolygóállások szerint nem jár sikerrel. A kreatív ötleteit más formában valósítsa meg, mint ahogyan eddig tette. Vonjon be
barátokat, ismerõsöket a munkába.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Szakítson idõt a pihenésre és a nyaralásra is a
nyáron, mert ha folyamatosan csak a munkájával lesz elfoglalva, elõbb-utóbb csökken a
teljesítménye. Több sikert érhet el, ha harmonikusabb kapcsolatot alakít ki a barátaival.

II.20.–III.20. Halak
Ha a pénzügyi problémáit nem söpri a
szõnyeg alá, attól még felszabadultan telhet a nyaralása. Hallgasson a megérzéseire, és vágjon a dolgok sûrûjébe, mert így
is tud boldogulni.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Sport/Apró

Lesz
párizsi
utazójuk

2014. május 15.

Pozsony után Moszkvába készülnek
Remek idõvel nyert az úszók
pozsonyi rangos nemzetközi versenyén, az Orca Kupán 50 m
gyorson (26,29 – megyecsúcs),
valamint 100 m gyorson (57,20 megyecsúcs) Molnár Flóra (képünkön a dobogó tetején), a
Délzalai Vízmû SE sportolója.
Flóra ezen kívül még szerzett egy
második (50 m pillangó: 28,50) és
egy harmadik helyezést (50 m
mell: 34,39). A kanizsai úszó következõ erõpróbája (Zámodics
Márkkal egyetemben) a Moszkvában megrendezésre kerülõ Energy
Standard-Championship 2014 elnevezésû verseny lesz.

A Zalaerdõ TTDSE népes csapata az Érden rendezett szezonnyitó akrobatikus torna versenyén nyolc elsõséget szerzett.
Egyben ez kvalifikáló megmérettetés is volt a párizsi akrobatikus torna világbajnokságra.
A Baksa Nikol-Gémesi Vivien párosa végül a hölgyek AgeGroup I.
kategóriájában megszerzett elsõségével a Franciaországba utazó magyar
csapatba be is került. Rajtuk kívül a
gyermek kezdõ csapatban a Németh
Rozi, Vastagh Lili, Hosszú Szonja,
Gelencsér Bíbor, Major Pomozi Léda és Gémesi Vanda szintén elsõ lett.
Újonc vegyes párosban Vizlendvai
Áron, Németh Rozi volt aranyérmes,
újonc fiú párosban pedig a Molnár
Simon-Németh Vilmos duó állhatott
a dobogó legfelsõ fokára.
Gyermek nõi párosban Soós Csenge, Vastagh Lili nem talált legyõzõre
és ugyanígy végzett nõi hármasban
Hajdu Zsófia-Gémesi VivienVizlendvai Sára trió. Vizlendvai Máté és Tuboly Dániel gyermek fiú párosban nyert aranyérmet, míg serdülõ II. nõi párosban Szabó Kíra, Muik
Kata állhatott a dobogó tetejére.
A napokban a klub ifjú tornászai
találkozhattak Magyar Zoltán kétszeres tornász olimpiai bajnokkal, a
Magyar Torna Szövetség (MATSZ)
elnökével, valamint Guczoghy
Györggyel, 1980-ban csapatban
olimpiai bronzérmes tornásszal,
akik Nagykanizsára látogattak
sportszakmai kérdéseket is megvitatva a dél-zalai klub elöljáróival.

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 m 2-es
közmûvesített építési telek 30 m 2 es bontandó, vagy teljes felújításra szoruló kis házzal a Pápai u.
22/a. szám alatt. Ár megegyezés
szerint. Tel.: 0620-388-4056
(7633K)

A csehektõl elõször érkeztek
A Safar Shoto Cup karateverseny küzdelmeit rendezték a fõvárosban, melyen a nagykanizsai Sensei Sáfár Shotokan Karate-Do
Sportegyesület, mint házigazda is
számos remek helyezést ért el. A két
küzdõtéren „bemutatózó” száznál
is több résztvevõ között a magyarok
mellett voltak indulók Csehországból, Németországból és Svájcból is
és az A.J.K.A. szövetségének szabályai szerint versengtek a résztvevõk.
Egyéni kanizsai eredmények. Fiú
kata „A” 9-10 évesek: Gángó Zoltán 4. hely. Leány kata "B" 11-12 év: Tóth
Viktória - 4. hely. Fiú kata "A" 11-12
év: Kassa Áron - 3. hely; fiú kumite
"A" 11-12 év: 2. hely. Leány kata "A"
11-12 év: Losonczi Lilla - 1. hely; leány kumite "A" 11-12 év - 1. hely. Leány kata "A" 13-14 év: Herjavecz
Krisztina - 4. hely. Leány kata "A" 1314 év: Losonczi Mária - 1. hely; leány
kumite "A" 13-14 év - 1. hely. Fiú kata
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, a városhoz közel, lakható
épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel telek eladó. (Vezetékes
víz, kút, villany van.) Ár megegyezés szerint. Érd.: 0630-4943-470
(7645K)

SZOLGÁLTATÁS

Képviselõi fogadóórák
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóóráját a szokottól eltérõen 2014. május 15-én (csütörtökön) tartja 17
órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.

"A" 15-17 év: Kovács Norbert - 4.
hely; fiú kumite "A" 15-17 év - 2. hely.
Leány kata "A" 15-17 év: Kucskó Zsófia - 1. hely. Fiú kata "A" 15-17 év:
Mészáros Martin - 1. hely; fiú kumite
"A" 15-17 év - 1. hely. Férfi kata "A"
36 év felett: Tóth Tamás - 1. hely.
Csapat eredmények. Kucskó Zsófia-Losonczi Mária-Herjavecz Krisztina leány csapat kata "A" 15-17 év -

3. hely. Gángó Zoltán-Kassa ÁronLosonczi Lilla fiú csapat kata "A" 1112 év - 1. hely. Czinki István-Tóth
Viktória-Pákozdi Anna leány csapat
kata "B" 11-12 év - 2. hely. Mészáros
Martin-Kovács Norbert-Kucskó Zsófia fiú csapat kata "A" 15-17 év - 1.
hely. Losonczi Mária-Petro de Chalendar Katalin-Kucskó Zsófia leány
csapat kumite "A" 15-17 év - 1. hely.

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,

valamint összegyûjtött reklám újságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7642K)
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Elsõségek, döntõs helyezések

Törökbálinton a GerevichKovács-Kárpáti kard reménység
körversenysorozat utolsó, ötödik
fordulóját rendezték, Veszprém
pedig a IV-V. korcsoportos kardozók országos döntõjének és az
utánpótlás kardvívók országos
vidékbajnokságának adott otthont és a közelmúltbeli korosztályos világbajnokságon Bulgáriában kard egyéniben 64. helyezett
Dobó István ismét hazai versenyen indulhatott.
A jobb kanizsai eredmények. Törökbálinti kard körverseny. Gyermek férfi kard (2001 és utána születettek): 7. hely Horváth Gergõ.
Gyermek nõi kard (2001 és utána

születettek): 5. Mádé Réka (valamennyien Nagykanizsai TE 1866).
Vidékbajnokság (Veszprém).
Bambi férfi kard (2002 és utána
születettek): 1. Horváth Gergõ...,
5. Kiss Gergely. Bambi nõi kard
(2002 és utána születettek): 1.
Kozári Dóra, 2. Bécsi Zsófia.
Bambi csapat: 1. NTE 1866 (Bécsi
Zsófia, Fata Flóra, Kozári Dóra,
Kobra Virág). Gyermek férfi kard
(2001 és utána születettek): 2.
Horváth Barna. Gyermek nõi kard
(2001 és utána születettek): 1. Mádé Réka (képünkön). Serdülõ férfi
kard (199 és utána születettek): 2.
Abay Nemes Ádám.
Diákolimpia (veszprém). V. korcsoport (1997-ben születettek):
Férfi tõr: 8. Dobó István. Férfi
kard: 2. Dobó István. Nõi kard: 2.
Flumbort Sára, 3. Vernyel Sára
(valamennyien Batthyány-gimnázium).
– Mozgalmas napok után vannak utánpótláskorú vívóink, akik

hozták az elvártakat, hiszen döntõs
helyezéseket értek el. A törökbálinti állomásra sajnos Milassin
Mór sérülés miatt nem tudott elutazni, de már javuló félben van,
így mindenképp fontosabbnak tartottuk, ha a magyar bajnokságra
készül inkább. A Vidékbajnokságon a serdülõ nõi kard számot kivéve minden korosztályban (bambi, gyermek és serdülõ) kanizsai
vívta a döntõt és ez a jövõre nézve
mindenképpen pozitív. Innentõl az
év legfontosabb versenyi vannak
még vissza, a magyar bajnokságok
egyéni- és csapatszámai, gyermek,
újonc és serdülõ korosztályokban.
Szakosztályunktól 15 utánpótlás
korú vívó fog megküzdeni ezekért
a bajnoki címekért május utolsóés június elsõ hétvégéjén a budapesti UTE vívótermében – mondta
el Piecs Adrienn edzõ, egyben
szakosztályvezetõ.

50 esztendõs
fennállásukat köszöntik

A rendezvény keretében a
sportági bemutatók mellett többek között természetesen köszöntik a szakosztály fél évszázadának edzõit, sportolóit, sportvezetõit és az elõzetes információk alapján megtiszteli jelenlétével az eseményt dr. Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke is.

A Nagykanizsai TE 1866
cselgáncs szakosztálya május
17-én, szombaton 14.30-tól
tartja a HSMK Farkas Ferenc
termében 50 éves jubileumi judo gáláját.

P.L.

Máris itt az országos seregszemléjük
A hagyományoknak megfelelõen a minap ismét sor került a
Honvéd Kaszinó Szkes Tánccsoportjának gálamûsorára a
HSMK-ban. Ahogy már azt megszokhattuk, a két órás bemutatón a régebbi és az idei, immár az
országos bajnokságra elkészült
új koreográfiákat mutatták be a
táncos ifjoncok. Összesen húsz
produkciót láthatott a közönség,
a koreográfiák a Magyar Látványtánc Szövetség május 16-18i, a fõvárosi helyszínû ob keretében léphetnek a zsûri elé. A kanizsai gála egyfajta fõpróbaként is
felfogható volt tehát az országosra, s egy biztos: a helyi közönségsiker nem maradt el.
– Tíz koreográfiát viszünk Budapestre, melyek közül úgy vélem
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Egy-e
egy kilencedik
és tizedik hely
az Eb-rrõl
A bulgáriai Szamakovban
rendezték a kadet birkózó Európa-bajnokságot, egyben ifjúsági olimpiai kvalifikációs versenyt, melynek keretében a
magyar válogatott tagjaként a
Kanizsai Birkózó SE két versenyzõje, Egyed Balázs és Németh Márton is szõnyegre léphetett.
A szabadfogású 50 kg-ban indult Egyed Balázs egy görög versenyzõvel kezdett, aki ellen gyõzött, majd a következõben egy
azeritõl (aki késõbb meg is nyerte
az Eb-t súlycsoportjában) kikapott. Vigaszágon sem léphetett tovább, hiszen ott egy bolgár állta
útját és összesítésben a 10. helyen
zárt.
Németh Márton 46 kg-ban fehérorosz ellenféllel kezdett és
gyõzelme után egy azeri állította meg a fõágon. Volt azonban
lehetõsége a kanizsai birkózónak itt is visszamérkõzésre, de
macedón ellenlábasa jobbnak
bizonyult nála és a dél-zalai
sportoló kilencedikként zárt az
Eb-n.

Jól sprinteltek a
duatlon ob-n
n
A Somogy megyei Kaszón
rendezték meg a sprint távú
duatlon országos bajnokságot,
melyen a TRI-CO Triatlon
Klub versenyzõin kívül több
kanizsai sportoló is elindult,
egyben szép sikereket értek el
többek között dobogós helyezéseikkel is.
A TRI-CO Triaton Klub eredményei. 55-59 évesek: 2. hely
Korcsmárosné Vig Rozália, 3. Benedek János. 40-44 évesek: 4.
Vránics László. 35-39 évesek: 7.
Csõgör Marcell.
Szabadidõs versenyzõk: 9-10
évesek: 1. hely – országos bajnok
Kurucz Levente. 35-39 évesek: 6.
Kurucz Attila. 40-44 évesek: 9.
Vaska Kálmán.

biztosan lesz, ami kijuthat a június
végén, Székelyudvarhelyen tartandó Európa-bajnokságra is – fogalmazott utólag Szécsényiné Kápolnás Edina, a tánciskola vezetõje.

A gála zárásaként valamennyi
táncos oklevelet és ajándékot kapott.
P.L.

A pécsi színekben indult kanizsai dr. Czigány Róbert (45-49
évesek) országos bajnoki címet
szerzett, Kiskó Gábor (40-44 évesek) pedig második helyen végzett.
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Múzeumi programok a kanizsa vár
visszafoglalási kísérletének évfordulóján
A Múzeumi Világnapon a Thúry György Múzeum a
kanizsia vár 1664. évi visszafoglalási kísérletének 350.
évfordulójára kíván emlékezni.
Május 16-án gyermekeknek szóló programokat szerveznek amely
során korabeli vívótechnikákkal ismerkedhetnek meg, kézmûves
foglalkozás is várja a gyerekeket, ahol korabeli sisakot készíthetnek.
Május 20-án 16.30 órától dr. Vándor László régész tart elõadást
Zrínyi Miklós és Kanizsa címmel.

Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különbözõ méretben és hosszban kaphatóak.

Nyitási KEDVEZMÉNY 3%

(2014.05.30-ig)

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

