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

Gyorsított
személyautó
tanfolyam indul
július 8-án
rendkívüli kedvezménnyel
gyakorlati vezetés:
2400 Ft/óra
A július 9.-ei gépkezelői
hatósági vizsgára
jelentkezési határidő:
június 30.
A július 12.-ei GKI vizsgára
jelentkezési határidő:
július 2.
Részletfizetés!
Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

A kiállás és az emlékezés
az egyik legnagyobb erõ…
A Nagykanizsáról és környékéről történt bevagonírozás 62.
évfordulója alkalmából megemlékezést tartott az önkormányzat és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete a vasútállomáson.
Emlékező beszédében Cseresnyés Péter polgármester, országgyűlési képviselő hangsúlyozta:
„az a hatalom és az az eszme,
amely kiragad gyökérzetéből egy
közösséget, amely a múltat akarja
végképp eltörölni, úgy, hogy elűzi
otthonából embertársait, az a világot és a létezést kívánja megsemmisíteni. A mai nap azért gyűltünk

össze újra, hogy tanúságot tegyünk
amellett, hogy a világot és a létezést nem engedjük elvenni és eltörölni. Azért jöttünk el, hogy kiálljunk értékeinkért és hagyományainkért, és fennhangon kimondjuk
közösen, hogy ez az esemény nem
történhet meg soha többé. Mert mi
úgy gondoljuk, hogy a kiállás és az
emlékezés az egyik legnagyobb
erő, amit egy közösség felmutathat
minden arctalan hatalommal
szemben, tükröt tartva neki saját
emberi együttérzésével és erkölcsével. Ezért kell újra és újra öszszegyűlnünk minden évben és emlékeznünk egyszerű emberi sorsokra, akiktől elragadták az ottho-

nukat, kitépték a gyökereiket, és
Hortobágyra vagonírozták őket,
meg akarván semmisíteni múltjukat és jövőjüket – figyelmeztetett a
városvezető. – Hiszen nem feledhetjük, hogy családok ezreit vitték
62 éve ezen a napon 12 munkatáborba az ország nyugati és déli határvidékéről, köztük sokakat
Nagykanizsáról – folytatta. – A kitelepítetteknek alig egy órájuk volt
holmijuk összeszedéséhez, irataikat elvették, s új lakhelyükön csak
mintegy fél méter széles ágyon
kaptak helyet. Kényszermunkájukat az ottani falvak állami gazdaságaikban végezték, egészen addig, amíg az első Nagy Imre-kormány 1953 júliusában amnesztiát
hirdetett, és az év őszén feloszlatták az internálótáborokat. A kárvallott, meghurcolt családok azonban otthonaikba nem térhettek vissza, és csak segédmunkára vették
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
fel őket. A rendszerellenesnek
nyilvánított elhurcoltak házát, vagyonát így végleg elkobozták,
amivel a lakosságot kívánta a hatalom megfélemlíteni. Mert ma már
tudjuk, hogy nem csak a tomboló
fizikai erőszak, a tomboló fizikai
diktatúra képes a megfélemlítésre,
emberek és egy egész társadalom
leigázására. Hasonlóan rettenetes a
szellemi diktatúra is – hívta fel a figyelmet a polgármester –, amely
ravasz és aljas lépéseivel fokrólfokra számolja fel a biztonságot,
az emberi kapcsolatok igazságát,
és sorol hátrébb egész emberi társadalmi közösségeket, rétegeket. A
kommunista vörös ragály évtizedeken keresztül tartó uralma ezáltal legalább olyan pusztítást végzett a közösségek és az értékek területén, mint a barna terror, amely
emberek millióit pusztította el
ugyanilyen embertelen és aljas politikai indokokkal. Emlékezni jöttünk. Emlékezni azokra – ismételte meg az ünnepi szónok –, akiket
a kommunista rezsim megfosztott
álmaitól, és megpróbált megfosztani múltjuktól és jövőjüktől, vagyis otthonuktól. Ők ezzel – szomorú valóság – időlegesen elvesztették a világukat és a felejtés áldozatává váltak évtizedekre. A mai
alkalommal azonban lehetőség van
arra, hogy e felejtés homályából
újra élővé és létezővé válhassanak,
hogy valódi otthonra leljenek a mi
lelkünkben is a közös emlékezés
erejéből merítve.”
Zárógondolatában Cseresnyés
Péter kiemelte: „a mai alkalom arra is lehetőség, hogy kinyilvánítsuk együttérzésünket és elmondjuk, nem felejtjük el azt a kort, és
nem felejtjük el őket sem. Kinyilvánítjuk azt is, hogy ezzel az emléktáblával és szóban is emlékeztetünk mindenkit arra, kik követték el és milyen gyalázatos eszme
zászlaja alatt az ellenük elkövetett
bűnöket. Mert emlékeznünk és
emlékeztetnünk kell. Ez erkölcsi
kötelességünk. Éljünk tehát e lehetőséggel és tegyük kötelességünket, hogy a jövő ne adjon alkalmat újabb embertelenség elkövetésére.”
A megemlékezést – melyen
közreműködött énekkel és szavalattal Paulik Flóra, valamint Jerausek István – koszorúzás zárta.

B.E.

2014. június 26.

Egy nap, ami nem a gyógyításról,
a kikapcsolódásról szólt

Fotó: Szabó Zsófia
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Minden évben eljön a nap,
amikor a Kanizsai Dorottya
Kórház dolgozói – egy feltöltődéssel kecsegtető rendezvény
erejéig – „szögre akasztják fehér
ruhájukat”, és családias hangulatban együtt ünnepelnek a Csónakázó-tónál. Idén sem történt
ez másként a hagyományos,
Semmelweis-napon, amit az időjárás ugyan kissé szabotált, ám
ennek ellenére mégis fergeteges
hangulat töltötte be a pénteki
eseményt.
A programok már kora reggel
elkezdődtek a Csótónál. Sok más
mellett főzőverseny, lovasbemutató, foci torna gondoskodott a kórház kollektívájának, hozzátartozóiknak és a meghívott vendégeknek
teljes kikapcsolódásáról, mi több,
még báli zenekar is „húzta” a talpalávalót.
A Semmelweis Ignác születésének évfordulója alkalmából megtartott ünnep nyitányán elsőként
Dr. Brünner Szilveszter főigazgató
üdvözölte a megjelenteket, köztük
Rigó Csaba megbízottat.
Beszédében pedig azokról a
nagyléptékű, mintegy 4 milliárd
forint összértékű fejlesztésekről
adott összegzést, amik az idei év
során végbementek az intézményben: ezek eredményeként megújult
a Sürgősségi Osztály és a Központi Diagnosztikai Tömb. A főigaz-

gató szólt még azokról a korszerűsítésekről is, melyek több osztályt
érintettek.
– Azonban mindez a dolgozók
hozzáállása nélkül – ami valóban
rendkívülinek mondható – nem
ment volna zökkenőmentesen – ismerte el Dr. Brünner Szilveszter,
egyben megköszönte példaértékű
munkájukat.
Szintén kiemelten szólt azokról
a korszerűsítésekről, melyek a közeljövőben zárulnak le – mint a
Pszichiátriai Osztály rehabilitációs
részlegének rekonstrukciója. A
223 millió forintból megújult részleg ünnepélyes átadását épp a
napokban tartják.
A főigazgató hangsúlyozta, a
kórházi-újítások végére még közel
sem kerül pont a hangoztatott fejlesztések befejeztével.
Majd Dr. Reiter József Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
főigazgató-helyettese többek közt
annak adott hangot szavaival,
hogy a Kanizsai Dorottya Kórház
az egészségügy „erős bástyája”,
mindez pedig az intézmény vezetésén túl a dolgozók érdeme.
Ezt követően Balogh László, az
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság elnöke mondott köszöntőt a városvezetés nevében.
Rávilágítva a kórházi dolgozók áldozatos, elhivatott munkájára,
amiért az egészségügyben nap

mint nap tevékenykedők tiszteletet, megbecsülést érdemelnek. A
beszédek után került sor a kitüntetések átadására. Főorvosi kinevezést kapott Dr. Simon Éva (Általános sebészet), Dr. Varga Zsuzsanna (Neurológia), Dr. Gerócs Zsuzsanna (Neurológia), Dr. Szalóczy
Natália (Szemészeti osztály) és
Dr. Kolonics Judit (onkológia).
A betegek szavazatai alapján
„kiváló kórházi dolgozó” címmel
Somogyiné Horváth Gyöngyi (ápoló, Sebészeti osztály) munkáját ismerték el. A Semmelweis-emlékérmet idén Dr. Bálint István, a
Mikrobiológiai Laboratórium osztályvezetője vehette át. A „Támogatói plakettet” pedig a Szabadics
Zrt-nek ítélték.
Főigazgatói dicséretben részesült Dr. Marada Györgyi (Higiénikus főorvos), Bognár Csaba (osztályvezető, Informatikai osztály),
az Üzemeltetési osztály gondnoki
csoportja, Néber Piroska (vezető
ápoló, Radiológia), Váriné Andróczi Piroska (Intenzív therápiás
osztály), Marosfalvi Viktória (vezető ápoló, Sürgősségi Betegellátó
Osztály), Tolnainé Gurdán Alíz
(Központi műtő), Németh Ferencné (vezető asszisztens, Anaesthesiologia) és Déri Gyöngyi (osztályvezető főnővér, Szülészet-Nőgyógyászat).
Az ünnepélyes ceremónián a
főzőverseny legjobbjait is jutalmazták. Nem volt könnyű dolga a
zsűrinek, ugyanis 25 csapat mérettetett meg az étel-rangadón,
így (többnél több) jobbnál-jobb
„bográcsremekeket” kellett végigkóstolniuk az ítészeknek, mire
a végeredményt „kifőzték, sütötték.” A legízletesebb ételt a Radiológiai osztály csapata, a legeredetibbet a Kardiológia dolgozói, a legkülönlegesebb, „Csótói
zűrzavar” nevű ételt a Pszichiátria alkalmi szakácsai főzték. Legjobb szakács Molnár János lett
nyúlpörköltjével, legjobb tálalás
címet a gyógytornászok formációja érdemelte ki.
Sz.Zs.
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Fotó: Varga Mónika

A szociális foglalkoztató kiállítása a HSMK-ban

A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. 2007ben alakult át közhasznú társasággá a támogatási feltételek változása miatt. 2009-ben pedig nonprofit kft.-vé alakult, melynek
ötödik évfordulóját ünnepelték
minap a Hevesi Sándor Művelődési Központ aulájában nyílt kiállítással.
A tárlat megnyitóján a köszöntőt
Cseresnyés Péter polgármester
mondta. Arról is beszélt, hogy a kiállítás egy politikai cél megvalósulását is tükrözi, hiszen a 2010-ben
felálló kormány egyik célja a teljes
foglalkoztatás volt.
– Ennél a gazdasági társaságnál
csökkent munkaképességűek dolgoznak. Ez azt mutatja, szükség

van minden ember munkájára. A
kiállítás pedig bemutatja, a csökkent munkaképességű emberek értékes és minőségi munkát végeznek. Ugyanis, ha nem így lenne,
nem lennének olyan megrendeléseik, amelyeket külföldön is értékesíteni tudnak. A mostani kiállítás
és a cég eredményei azt mutatják,
hogy minőséget állítanak elő –
hangsúlyozta a polgármester.
Ezt követően tett említést Cseresnyés Péter a Polgármesteri Hivatallal közösen kidolgozott pályázatról, melynek köszönhetően a
szociális foglalkoztató bővíteni
tudja a szolgáltatásainak körét és a
munkahelyeknek a számát. Ennek
a nyertes programnak köszönhetően közel 96,5 millió forint támogatást nyertek. Az Autistákért Nagy-

kanizsán című projektet április 1jén kezdték el megvalósítani és
2015. május 31-ig a tervek szerint
be is fejezik. A pályázat fő célja az
infrastrukturális fejlesztés, melynek keretében a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
a Petőfi Sándor utca 5. szám alá
költözhet. A program keretében
megvalósítják a teljes fizikai és
infokommunikációs akadálymentesítést. A foglalkoztató jelenlegi
tevékenységi körét az új foglalkoztatotti – autizmus spektrumzavarral élő – csoport foglalkoztatásának elősegítése érdekében új tevékenységekkel kívánja bővíteni.
– Azzal a reménnyel mondok
ma köszöntőt, hogy a szociális
foglalkoztató tervei megvalósulnak, folytatják a jó minőségű munkát, amit eddig végeztek és a kft.
egyre több megrendelést kaphat és
egyre kevesebb támogatással tudja
működtetni a gazdasági társaságot,
egyre nagyobb létszámban fognak
majd dolgozni – zárta megnyitóját
a polgármester.
Boros Attila, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, Foglalkoztatási Rehabilitációs Osztályának Főosztályvezetője megnyitójában elmondta, 2012 radikális
változásokat hozott a megváltozott
munkaképességű munkavállalók
ellátása, foglalkoztatása tekintetében. A társaság 108 munkavállalót
foglalkoztat, melyből 78 fő meg-

változott munkaképességű. A kormány különösen fontos szerepet
játszott abban, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása minél magasabb szinten valósulhasson meg. Ezt szolgálta a
támogatási rendszer átalakítása és
az, hogy évente mintegy 30 milliárd forinttal támogatja a kormány
a megváltozott munkaképességűek
munkavállalók foglalkoztatását.
Kiemelte, a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft.- t a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 2010-ben Kiemelt Tanúsítvánnyal védett foglalkoztatóvá minősítette. Ez azt jelenti, hogy
teljesítette a rehabilitációs foglalkoztatás legmagasabb szintű elvárásait, feltételeit.
A kiállítást Lérántné Mátés Valéria ügyvezető mutatta be. Kiemelte,
a tárlat célja, hogy bemutassák, a
szociális ágazathoz tartozó intézményből, hogyan alakulnak át, sok
irányba mutató és lehetőségeket biztosító szervezetté a társaságnál dolgozó megváltozott munkaképességű
munkavállalók számára. A tárlatban
egyedi kézműves termékek, az Uniós követelményeket kielégítő a müncheni Allianz Aréna VIP páholyába
gyártott üléshuzat, az Oktoberfesten
viselt népviseleti blúzok, illetve az
osztrák megrendelésre készített bio
ágyneműk is megtekinthetőek.

– Szinte az egész országból érkeztek, hogy megmérettessék magukat egymás és a zsűri előtt. Nem
titkolt cél, hogy a versenyben jó
eredményeket érjenek el, de a lényeg, hogy eljöttek, élményeket
gyűjtenek és nem bánkódnak a kudarcokon – mondta dr. Győri László.

A színpadi produkciókat a zsűri
tagjai Bódy Éva humán szervező,
viselkedésterapeuta, Prof. Szűcs
Attila pszichiáter, Stefán Gábor
koreográfus és Perényi Balázs
rendező figyelték árgus szemekkel.

V.M.

A Pszichiátriai Betegek IX. Országos Színjátszó és Művészeti Találkozójára került sor a Medgyaszay Házban. A találkozón résztvevők két területen mutatkozhattak
be, a színjátszás és a kreatív alkotómunka terén, ugyanis a két napos
rendezvény ideje alatt a helyszínen
megtekinthetők voltak a kliensek
alkotásai is.
A Nemzeti Együttműködési Alap
és városunk támogatásával megvalósuló rendezvényre érkeztek többek között Bázakerettyéről, Zalaegerszegről, Szolnokról, Sopronból,
Szentgotthárdról, Zalaapátiból, Budapestről és Mohácsról.
– A két nap folyamán olyan emberek számára szerveztek minősítő
versenyt, akik a mindennapi életben
segítséget igényelnek. Számukra le-

hetőség nyílik arra, hogy megmutassák, hogy önállóan és segítséggel
milyen művészeti tevékenységre
képesek – mondta köszöntőjében
Cseresnyés Péter polgármester.
A találkozót dr. Győri László nyugalmazott főorvos nyitotta meg. Beszédében elmondta, már országosan
elfogadott gyakorlattá vált, hogy a
pszichiátriai betegek rehabilitációját
emberségünk alapvető motívumai a játék, a humor, a másik ember helyzetébe való beleélés képessége, a konfliktusok megoldása, a jó és a rossz harca
egészítik ki. Ahogy elmondta, a kliensek ezen kiegészítő kezelések során
egészen mások lesznek, elmúlik a szorongásuk, a szomorúságuk, a közömbösség, megváltozik a testbeszédük és
felfedezik a közösséghez való tartozás
örömét. Egészében levetkőzték a betegség álarcát, újra önmaguk lettek.

Fotó: Varga Mónika

A mûvészet gyógyító ereje

V.M.
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Létrehozzák a mezei
õrszolgálatot
A közgyűlésen elfogadták a
mezei őrszolgálat létrehozására
vonatkozó javaslatot. Ennek értelmében a nyilvántartásba vételi eljárás lefolytatását, a személyi
feltételek biztosítását, valamint a
szükséges eszközbeszerzés lebonyolítását követően a mezőőrök
szeptember 1-jétől kezdhetik
meg a munkájukat a Szentgyörgyvári hegyen és a mórichelyi zártkerti ingatlanokban.
Ebben az évben lakossági hozzájárulás nélkül.
Ahogy arról már többször olvashattak lapunkban, azért került napirendre a mezei őrszolgálat létrehozása, mert a lakosság részéről
több alkalommal felmerült, hogy
szükség lenne a szolgálat bevezetésére a terménylopások visszaszorítása és a külterületi illegális
hulladéklerakók felszámolása céljából. A törvényben meghatározottak szerint a mezőőrök feladata az
önkormányzat közigazgatási területén található termőföldek, az
azokon levő és azokhoz tartozó
termények és termékek felszerelések, eszközök, haszonállatok valamint mezőgazdasági építmények,
földmérési jelek őrzése valamint
védelme és ennek érdekében szükséges intézkedések foganatosítása.
Azt remélik, hogy a fokozottabb
hatósági jelenléttel csökken a területen elkövetett jogellenes cselekmények száma. Erre nagy szükség
lenne, hiszen a szolgálat létrehozását indokolják a Nagykanizsa vonzáskörzetében lévő zártkertek bűnügyi adatai is.
Ezzel kapcsolatban lakossági
fórumot tartottak a kiskanizsai, a
palini, a miklósfai és a bagolai városrészekben. A Miklósfán megtartott fórumon a Kertbarát kör
tagjai kérték, hogy Szentgyörgyvári hegyen is hozzák létre a mezőőri szolgálatot a terménylopások
visszaszorítása, a külterületi illegális hulladéklerakók felszámolása és a különböző jogszabályokban
előírt közösségellenes magatartások ellenőrzése érdekében.
A legutóbbi közgyűlésen elfogadták a mezei őrszolgálat létesítéséről, a működtetéséről szóló önkormányzati rendeletet, valamint a
szolgálat nyilvántartásba vételéhez
és működéséhez szükséges intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot.

A mezei őrszolgálat létrehozására, két fő mezőőr alkalmazása esetén 2,5 millió forint szükséges. Az
állami hozzájárulás mértéke egymillió forint. A szolgálat fenntartásánál 2,1 millió az állami hozzájárulás költsége. Az összes kiadás 7,
9 millió. A mezőőröknek 366 hektárt kell ellenőrizniük.

Bor- és dödölle
fesztivál
tizenegyedszer
A Város Napja után az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottság javaslata alapján
a 11. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivált a Kanizsa Turizmusáért Egyesület fogja szervezni.
A gasztronómiai és kulturális
eseményre szeptember 12-én és
13-án kerül sor. A rendezvény középpontjában a zalai tájétel a dödölle és a finom zalai borok állnak,
továbbá számos szórakoztató
programmal várják az érdeklődőket. Aki pedig kihívásra vágyik, az
benevezhet a dödöllekészítő versenyre.

Fejlesztésekrõl,
elõkészített
projektekrõl
kérdezett Sajni József
Közgyűlési interpellációjában
a felől érdeklődött Sajni József
önkormányzati képviselő, hogy
milyen terveket, előkészített projekteket hagy a most regnáló önkormányzat a következőre.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester kifejtette: az önkormányzat teljes mértékben felkészült a következő ciklus fejlesztéseinek előkészítésére és végrehajtására, nincs akadálya az operatív
programokhoz történő kapcsolódásnak, a források megszerzésének és a tervezett fejlesztések határidőben történő megvalósításának 2014-2020 között.
A polgármester utalt arra is,
hogy a kormány a közelmúltban
áttekintette a Brüsszelnek benyújtandó, következő hét éves eu-s
költségvetési időszak keretprogramjait és véglegesített 8 operatív
programot. Ezekből kitűnik, hogy
a cél a közvetlen gazdaságfejlesztés súlyának növelése, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Ope-

ratív Program (GINOP), a Területfejlesztési Operatív Program
(TOP) és Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program
(VEKOP), melyekre a rendelkezésre álló mintegy 7500 milliárd
forintos forrás 60 százaléka jut.
A TOP jelentős változást hoz a
hazai fejlesztéspolitikában – tette
hozzá a polgármester. Míg, eddig a
centralizált döntéshozási folyamatok lassíthatták bizonyos helyi projektek megvalósulását, addig a
megyei döntéshozók bekapcsolásával garantálható a helyi igények
maximális figyelembe vétele. Azaz, a pénzek felhasználásáról mostantól a helyi közösségek, az önkormányzatok döntenek, csak a
központi koordináció marad a kormányzatnál.
A programhoz történő kapcsolódás előkészítését az önkormányzat
időben megkezdte, és ütemezve
hajtja végre. Ennek keretében elkészült a város kormányrendelet
szerinti Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának önkormányzati egyeztetési dokumentációja, melyet a februári soros ülésén tárgyalt meg és fogadott el a
közgyűlés. Az operatív programokhoz történő kapcsolódás további lépéseként készülhetnek el
azok a konkrét tervdokumentációk, amik főként a gazdaságfejlesztést, közte az Ipari Park fejlesztését célozzák.
Jelenleg a közgyűlés döntésének
megfelelően előkészítés alatt van
az önkormányzati intézmények
energetikai korszerűsítése, továbbá a közvilágítás fejlesztése tárgyában a dokumentációk készítése. Ezen felül természetesen rendelkezik az önkormányzat jelentős
számú konkrét tervdokumentációval, amelyek többek között az intézményi felújítás, út- és kerékpárút építés, út- és járdafelújítás, csapadékvíz-elvezetés, közvilágításbővítés, akadálymentesítés, intézménybővítés, sportlétesítményépítés, strand-, uszoda-, szociális
és alapellátási intézmény, valamint
közterület-fejlesztés témakörökben készültek el.

Támogatják a liszói
elágazónál új
utasváró elhelyezését
A mórichelyi hegyen lévő telektulajdonosok képviseletében
Kovács János és Sajni József önkormányzati képviselő is felszó-

2014. június 26.
lalt a közgyűlésen. Mindketten a
liszói elágazóból elszállított
utasváró pótlása felől érdeklődtek.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester elmondta, az utasvárót a közelmúltban tönkretette a
vihar. A széttöredezett felépítmény
jelenleg a VIA Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. telephelyén, az Állatvásár téren található,
de a társaság tájékoztatása szerint
olyan károsodást szenvedett, hogy
nincs lehetőség az újbóli összerakására, felépítésére. Az önkormányzat támogatja új utasváró elhelyezését, de ehhez nem áll rendelkezésre a 2014. évi költségvetésben a szükséges forrás. Az
igényt az elkövetkező évek fejlesztési programjának tervezése során
figyelembe veszik, és megfelelő
döntés esetén telepíthető lesz a váró.

Parkolási gondok
megoldását sürgette
Tóth Nándor
A Király utca 31. szám alatti
társasház parkolási helyzetét vetetette fel közgyűlési interpellációjában Tóth Nándor önkormányzati képviselő, s kérte Cseresnyés Péter polgármester segítségét az ügy megoldása érdekében.
A képviselő utalt rá, hogy bizonyos napokon, elsősorban hétvégén, szombaton és a vasárnapi
bolhapiac alkalmával, valamint
nagyvásárok idején meglehetősen áldatlan állapotok uralkodnak a háztömb udvarában. Az ott
lakók nem tudják megközelíteni
a lakásaikat, nem tudnak parkolni.
A lakókkal folytatott megbeszélések során három megoldási
javaslat született. Az első szerint
maradjon minden a régiben, ami
nem jó senkinek sem, hiszen a
változatlanság mellett döntenének. Második megoldásként sorompóval lezárnák az udvart, ami
vegyes tulajdonban van, hiszen az
önkormányzat is tulajdonos, a lakók egy része is, és üzletek is találhatók ott. A képviselő információja szerint a lakók közül sem támogatná mindenki a sorompóval
történő lezárást, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy aki nem támogatja, az nem is járulna hozzá a
költségekhez. A harmadik megol-
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dás lenne Tóth Nándor szerint a
legjárhatóbb út, mely szerint fizetőparkolót kellene kialakítani az
udvarban. A lakóknak egy kedvezményes éves bérleti díjat lehetne megállapítani, vagy esetleg
egy autó után akár ingyen is parkolhatnának. A városlakók és az
idegenek számára pedig kiemelt
tarifával díjfizetőssé kellene tenni
az udvarban történő parkolást. A
képviselő arra kérte a polgármestert, vizsgálják meg, hogy a következő parkolási rendelet módosítás alkalmával megvalósítható-e
javaslata.
Válaszában Cseresnyés Péter
megerősítette: a társasház belső
udvara szinte teljes egészében önkormányzati tulajdonú közterület,
és emiatt az udvar sorompóval történő lezárását nem támogatja. A fizető parkolási övezet erre a területre történő kiterjesztését a rendszer
üzemeltetőjével, a VIA Kanizsa
Városüzemeltető Zrt.-vel még
egyeztetni kell. A polgármesteri
hivatal felveszi a kapcsolatot a társasággal és megvizsgálják a javaslat lehetőségét – zárta válaszát a
polgármester.

Vármakettrõl, járdáról
interpellált Dr. Károlyi
képviselõ
Az Erzsébet téren elhelyezett
vármakett és a Kanizsa Centrumnál lévő út, vagy éppen annak a
hiánya ismét szerepelt Dr. Károlyi

Kanizsa – Közgyûlési sorok
Attila önkormányzati képviselő
közgyűlési interpellációjában.

A jövõ nemzedékét nevelik

A városatya véleménye szerint
nagyobb örömet szerezne a város
az embereknek, az idelátogató turistáknak, ha – a Kanizsa térképhez hasonlóan – máshova helyeznék el az alkotást.
Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester utalt rá, hogy a vármakett üvegfelülete a közelmúltban megsérült. Annak érdekében,
hogy megvédjék a további károsodástól, a VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. OSB lapokat helyezett
rá. A kijavításának módját átgondolják, és későbbi sorsáról egyeztetnek. Többek álláspontja szerint
más műszaki megoldást kell alkalmazni annak érdekében, hogy a
nagyközönség számára is jól látható legyen a mű.
A képviselő másik kérdésére
válaszolva a polgármester megjegyezte, a Keleti városrészt és a
Kanizsa Centrumot összekötő járda állapota indokolttá teszi a felújítást. Ugyanakkor számos hasonló igény érkezik be folyamatosan a hivatalba. A 2014. évi felújításokat tartalmazó programban
nem szerepel a jelzett beavatkozás, ezért az idei évben nem biztosított hozzá a szükséges forrás.
Az elkövetkező évek fejlesztéseinek előkészítő anyagában természetesen ismét szerepeltetni fogják a kérést.

Bensőséges, családias légkör
töltötte be a Honvéd Kaszinó
tükörtermét a „Mindenkori
Bölcsődei Dolgozók” találkozóján. Az immár ötödik alkalommal megrendezett ünnepségen
a kanizsai kisgyermeknevelőintézmények közel 150, egykori
és jelenlegi munkatársa vett
részt.
A megjelenteket Körmendi Viktória, az Egyesített Bölcsőde intézményvezetője üdvözölte. Majd
Cseresnyés Péter köszöntötte a „jövő generációt nevelő” bölcsődei
dolgozókat, akiknek – „felelősségteljes munkájáért” – megjár az elismerés és a tisztelet. A polgármester,
országgyűlési képviselő kihangsúlyozta: bízik abban, hogy a kormányzat részéről a megbecsülésiszándékot a kisgyermeknevelésben
tevékenykedők érzik.
A bölcsődei hálózat fejlesztés
fontosságának is hangot adott Cseresnyés Péter, illetve annak, hogy a
bölcsődei dolgozók „mintát”, példát
mutatnak a következő generációnak.
– Hiszen önök azok, akik második családjai minden egyes, bölcsődébe járó gyermeknek. Ennek megfelelően maradandó értékeket adnak
nekik – mutatott rá a városvezető.
Szólván az oldott hangulatú találkozó céljáról is, amely – mint elmondta – jó alkalom eszmecserére. – Hi-

B.E - V.M.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A száz éves Manci nénit köszöntötték

Meghitt családi ünnepség helyszíne volt a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház. Pétervári Jánosnét, Manci nénit, a család szeretett
Manci mamáját 100. születésnapja alkalmából a családja, a gyermekei, az unokái és dédunokái mellett rokonok sokasága köszöntötte.
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A művelődési intézmény nagytermében megrendezett ünnepségen először Manci néni fia, Endre
szólt az egybegyűltekhez, majd
Fliszár Károly főesperes felolvasta
Balázs Béla megyéspüspök jókívánságokat tartalmazó levelét. A
város nevében Dénes Sándor alpolgármester virágcsokrot és emléklapot adott át. „Önnek a Jóisten
100 szép évet adott, amelyben biztos, hogy voltak nehéz napok, de
volt sok szép is. Nekem meg az
adatott meg, hogy taníthatom
Ádám unokáját a gimnáziumban.”
– jegyezte meg, s végezetül a családja körében eltöltött sok boldog
esztendőt kívánt.
Nem kellett szólásra buzdítani
Manci nénit, az alpolgármester
szavait követően mindenkinek
megköszönte a szép napot, és azt

szen a nyugdíjas kollégáktól olyan
tudást, tapasztalatot sajátíthatnak el
az aktív bölcsődei dolgozók, amiket
munkájukban kamatoztathatnak –
mutatott rá Cseresnyés Péter, egyben elismerését is kifejezve a rendezvény létrejöttéért, értékközvetítő
mivoltáért.
Dénes Sándor alpolgármester
pohárköszöntőjében a „legszebb
hivatás” dolgozóit méltatta.
– Kisgyermekeket nevelni a legcsodálatosabb dolog a világon.
Ugyanakkor mindez nem kis feladat, és ezt azok a szülők is tudják,
akiknek bölcsődébe járnak a gyermekei. Viszont az önök jóvoltából
érzik és tudják, jó kezekben vannak csemetéik – ismerte el az alpolgármester.
A beszédek után az ünnepséget
kulturális műsorok színesítették: a
Péterfy tagintézmény felső tagozatos kórusa, valamint a Napraforgó
Bölcsőde dolgozói közössége lépett pódiumra.
Ezt követően Körmendi Viktória intézményvezető tartott tájékoztatót arról a (hiánypótló) kiadványról, ami a nagykanizsai kisgyermekellátás történetét mutatja
be, s amelyet hamarosan kézbe is
vehetnek az érdeklődők.
A találkozó „szeretetvendégséggel” zárult.
Sz.Zs.
javasolta, valamennyien kövessék
a példáját, s a 100 év eléréséhez kitartást, erőt, megbocsátani tudást
és sok szeretetet kívánt.
A köszöntést Kámánné Szép Terézia igazgatónő folytatta, aki 25
éve ismeri Manci nénit. Amikor
egy külső cég munkatársaként 25
évesen az intézménybe került, nagyon sok szeretetet, energiát, biztatást kapott tőle. Jellemző volt rá
a pozitív gondolkodás, az optimizmus. A szomszédban lakott, és
szinte minden nap bejött hozzájuk,
tanította, nevelte őket 76 évesen.
Az igazgatónő szavait követően a
köszöntők hivatalos részét a művelődési ház Kodály Zoltán énekkara
zárta.
A jeles nap alkalmából a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai
Házi Segítségnyújtó Szolgálata is
meggratulálta 100. születésnapján
ellátottját, Pétervári Jánosnét.
B.E.
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A közönség kérésére a szervező
Nagykanizsa Turizmusáért Egyesület az őszi időpontról előbbre
hozta, június végére tette át a III.
Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari találkozó időpontját. Bár
még kissé szemerkélt az eső a délutáni megnyitó előtt, de nem kellett eltakarni az árusoknak a színes
kerámiakacsákat, gombákat, korsókat, ruhákat, ékszereket, és a ha-

rűn lovagló boszorkányt, valamint
a mesébe illő madárijesztőt.
Az első fellépő, a Nagykanizsai
Fúvószenekar messzire hallatszó
pergő ritmusú muzsikájával a
nagysátorba csalogatta a téren nézelődőket. A kétnapos rendezvényen mintegy harminc fajta, közöttük kézműves sört is kóstolgathatott a látogató. Volt is mire inni,
hiszen a sörhöz kiválóan illő
gasztronómiai
ínyencségekről
sem feledkeztek meg a szervezők.
A Székesfehérvárról érkezett vállalkozó például a számtalan ínycsiklandó finomság között pityókás pacskerral várta a pultnál a
vendégeket.
Az iszogatás és a falatozás közben számtalan koncert, sÖröm-

táron túlról, Csáktornyáról érkezett vásározó sem rejtette el a néhány nézelődő szeme elől az élénk
színekben pompázó kerti díszeit, a
kerámiacsigákat és békákat, a sep-

zene szórakoztatta a közönséget.
Érdemes volt kimozdulni otthonról és eljönni Nagykanizsa legfiatalabb rendezvényére, amely méltó folytatása a régi sörfesztiválok-

Ünnepélyes sörcsapolással és
sörkóstolással vette kezdetét a
III. Kanizsai Sörünnep Nagykanizsán. Az Erzsébet téren felállított nagysátorban érdeklődők és
fúvószenekarok
jelenlétében
Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg a fesztivált.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

III. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó

nak. A rendezvény céljai között
szerepelt a kulturált sörfogyasztás
megteremtése és népszerűsítése,
Nagykanizsa város idegenforgalmi kínálatának bővítése, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, valamint gasztronómiai különlegességek bevezetése. Továbbá színesítette a programot a hazai, illetve
külföldről érkező fúvószenekarok
koncertje, valamint a majorettek
előadása.
Szombaton már nem lehetett panasz az időjárásra, így több városlakó látogatott ki a III. Kanizsai
Sörfesztivál és Fúvóstalálkozó
helyszínére, az Erzsébet térre.
A Nagykanizsai Fúvószenekar
csalogató ébresztőzenéje után elsőként a Balaton M&K Fúvószenekarának fúvós párbaja lelkesítette fel a közönséget a sörsátorban.
Ismerősökre is leltünk az asztaloknál. A városi rendezvények két állandó résztvevője, a miklósfai

Csongor és Gergő a nagypapával
együtt már a délelőtti eseményekre
is kíváncsi volt.
A sör és fúvószene-imádókat a
Band of StreetS, az Old Mix Kartell, a Paddy and the Rats, a
Marching Jazz Band, a Karos
Fúvósegyüttes, a Barcsi Városi
Fúvószenekar és Mazsorett Egyesület, a Zalai Balatonpart Ifjúsági
Fúvószenekar és Mazsorett csoport, valamint a Gerje-Party Fúvósegylet zenéje szórakoztatta.
Nagy várakozás előzte meg a
Delta zenekar és a kanizsai fúvósok közös koncertjét. A jó hangulatot még fokozta a zenekarok közös
zárókoncertje, aztán némi lélegzetvételnyi szünet után színpadra lépett a Loud and Black és a P. Mobil. Valamennyien egy évre szóló
zenei élményben részesítették Kanizsa sörünnepének közönségét.
B.E.

Idén immáron kilencedik alkalommal rendezték meg a Múzeumok éjszakáját a Thúry György
Múzeumban az év leghosszabb
napjához, a Szent Iván naphoz
legközelebb eső szombat éjjel. A
programok a hagyományoknak
megfelelően az aktuális időszaki
kiállítás köré szerveződtek, így
ezúttal a szódavíz köré.
A színes családi programok sorát már 17 órakor megkezdték,
ekkor az Erzsébet téren szódakék
lufikat eregettek a levegőbe,
majd közösen átsétáltak a Fő út
5.szám alatti épülethez, mely az
éjszakai programok helyszínéül

szolgált. A fröccs-öntödében a kicsiket házi készítésű málnából,
míg a felnőtteket a közeli
Förhénc-hegy boraiból készült
fröccsökkel kínálták.
A gyermekeket a Kincskereső
kalandtúrával is várták, ahol a
titkos szabadalmat kellett megkeresniük az ügyességi játék során. A gyermekeknek lehetőségük volt forgatható papírvirág és
óriási vízfesték falkép készítésére ecsettel és buborékfújóval,
valamint mindenki megtervezhette a saját, személyes szódásüvegét.
A felnőtteket fröccskóstoló (felismerő) versennyel, fröccs- és szó-

Fotó: Hohl Zoltán

Múzeumok éjszakája a szódavíz jegyében

datörténeti totóval, mozgókönyvtári szolgáltatással várták. Ezt kö-

vetően került sor a MintAgyerek
zenekar interaktív gyermekkon-
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Kanizsa – Kultúra
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V.M.

Nyári programkavalkád a KKK-ban
A Kanizsai Kulturális Központ (KKK) idén is színes nyári
programokkal készül, melyeket
Kovácsné Mikola Mária igazgató,
Horváthné Gelencsér Edit intézményegység-vezető és Ecsediné
Czinki Tünde művelődésszervező
sajtótájékoztató keretében ismertetett.
Ahogy megtudtuk, a rendezvények sora már lapunk megjelenése
előtt elkezdődött, június 24-én a
Szent Iván Éji Vígasságok címmel, mely ezúttal új helyszínen a
Medgyaszay Házban rendeztek
meg. A műsor a Nagykanizsa Város Vegyeskarának fellépésével indult 20 órakor, melyet a Fantázia
Tánczenekar követett. A hagyományos tűzugrás pedig a rossz idő
miatt elmaradt.
A nyáresti szerenádoknak, öszszesen négynek az Erzsébet téri
Zenepavilon ad otthont, ahol július
2-án 19.30 órától a Nagykanizsai
Fúvószenekar nyári koncertje biztosítja a jó hangulatot Tatár Csaba
vezetésével. Július 17-én friss és
szerelmes nótacsokorral készül a
Tüttő János Nótakör Major Lajos
vezetésével. Majd ismételten a fúvószenekar kezeskedik a jó hangulatról augusztus 6-án, melyet a 13án a Bacskay Zoltán klasszikus gitárzenéje és Tulman Géza népszerű slágerösszeállítása követ.
A nyári időszak sem marad kiállítások nélkül. Ahogy Horváthné
Gelencsér Edit kiemelte a XXIV.
Zalai Nemzetközi Művésztelep záró kiállítására augusztus 7-én kerül
sor 17 órától. A tárlat kurátora Angyal Mária művészettörténész
lesz. A következő kiállítást az au-

Fotó: Varga Mónika

certjére, majd egy óra múlva az
Eraklin Táncklub bemutatóját tekinthették meg, akik a 19. század
végének, a 20. század elejének első évtizedeinek táncait vitték a
színpadra.
Az este vezérfonalát adó kiállítást A szódavíz egy magyar
kultuszital címmel tárták a közönség elé, mely a Magyar
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum időszaki kiállításaként nyílt meg. A vándorkiállítás a szódavíz történetét,
feltalálását, gyártását mutatja
be. Ekkor leplezték le az Éj
műtárgyát is, melyet csak ezen
az éjszakán láthattak a látogatók.
– A Múzeumok éjszakája nagykanizsai rendezvénye ez évben a
híres feltalálótanár, Jedlik Ányos
egy kiemelkedő és kreatív fejlesztésének, a szódavíznek a jegyében
szerveződött – kezdte beszédét
Cseresnyés Péter polgármester
Száraz Csilla köszöntőjét követően. Majd hozzátette, kiváló elgondolás volt, hogy megszületett több
mint 10 éve a Múzeumok éjszakája ötlete hazánkban is, követve az
európai nagyvárosok hagyományait, és azt, hogy városunk csatlakozott e kezdeményezéshez. Ez
az alkalom ugyanis lehetőséget
biztosít arra, hogy játékos, szórakoztató és kalandos formában találkozhassunk gazdag hagyományunk értékeivel, és közben sokat
tanuljunk múltunkról. Továbbá lehetőséget ad arra is, hogy találkozzunk és tanuljunk egymástól, mely
a közösségek legfontosabb erejét
és alapját jelenti.
– A szódavíz jelképnek mondható, hiszen e találmányban benne foglaltatik mindaz, amit mi
magyarok identitásunk lényegének gondolunk: a kreativitás, a játékosság, a végsőkig való küzdelem – mondta a polgármester. Kiemelte, a szódavíz magába foglalja az egyszerű, mégis oly’
nagyszerű ötletességet, a játékosságot, amit a buborékok nevetésre ingerlő tánca kelt, és magába
foglalja a kellemes csípősséget,
mely ránk is oly’ jellemző. De
sokoldalúsága is lenyűgöző és a
szomjat is jól oltja.
A szombati éjszaka a Honvéd
Kaszinó diákszínpadának bohózatával és kabarétréfáival, a Kanizsa Big Band koncertjével,
majd Szent Iván-éji tűzshow-val
zárult.
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gusztus 20-i ünnepkörhöz kapcsolódva a HSMK népi hímző műhelyének munkáiból és Tislér Zoltán
fafaragó alkotásaiból rendezik. A
Magyar Fotográfia Napja alkalmából Kiss Nándor és Varga Szilárd
képeiből nyílik tárlat augusztus
28-án 18 órától a színházi előcsarnokban.
Ezt követően Ecsediné Czinki
Tünde ismertette a Zenés, táncos
est a gesztenyefák árnyékában elnevezésű rendezvény részleteit, melyeknek a Medgyaszay Ház előtti
tér ad otthont. A programok sorát a
június 27-i (20 óra) Zinger zenekar
fellépése nyitja, melyet július 10-én
a nyári utcabál követ a Zéró zenekar közreműködésével. Augusztus
27-én pedig a Magyar Operett Orfeum művészeinek a műsora következik Márton Fruzsina és Sári Gábor előadásában, akik operett, sanzon és kuplé számokat adnak elő
Július 5-én és 6-án a Hagyományok napi búcsúra invitálják az érdeklődőket, melyet a Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvarán

rendeznek meg. Első nap a búcsúi
bállal kezdenek, mely zenét a Mura Band szolgáltatja. Másnap a 16
órától az Árvácska Dalkör lép
színpadra, melyet a Zalagyöngye
Táncegyüttes, operett est, a Kutyakölykök, valamint a Csipa és a
Kisamerika fellépése követ.
Július 15-én a Gergely Theáter
előadását, a Paprikáscsirke, avagy
stex és New York zenés vígjátékot
tekinthetik meg az érdeklődők a
Hevesi Sándor Művelődési Központban. Augusztus 14-én a Roxinház Kaposvár előadását élvezheti a nagyérdemű, akik a Hair musicalt mutatják be.
Július 30-án Szőke Niki Quartetje szórakoztatja a közönséget a
Móricz Zsigmond Művelődési
Ház udvarán. Az est vendégművésze Jimmy Wormworth lesz, közreműködik Szőke Nikoletta
(ének), Szakcsi Lakatos Róbert
(zongora), Barcza-Horváth József
(bőgő) és Juhász Márton (dob).
V.M.

A GE-sek a Rózsa Óvodában segítettek
Nemrégiben a General Electric
Nagykanizsai Fényforrásgyár önkéntesei felújítási munkálatokat
végeztek a Nagykanizsa Központi
Rózsa Óvodában. A Minőségbiztosítási Szervezet 22 fős csapata
lecsiszolta és lefestette az óvoda
udvarán álló fából készült játékvonatot, majd a lelkes csapat lefestette az óvoda bejárati oldala felőli vaskerítést. A gyerekek másnap
már birtokba is vehették a megszépült udvari játékvonatot.
N.B.Gy.
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Kanizsa – Krónika

Testvériskolai
megállapodás
a Piaristák
és egy zadari
gimnázium
között
Testvérré válásról szóló dokumentumot írt alá Nyeste Pál,
a Piarista Gimnázium igazgatója és Joso Kokic, a zadari II.
János Pál Gimnázium vezetője. Nyeste Pál, a Piaristák
igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta: két éve is elmúlt már, hogy először találkoztak az Adria-parti város
gimnáziumával.
– Énekkórusaink rendszeressé
váló találkozóival indult útjára
ez a mára gyümölcsözővé érett
együttműködés. Közös múlt köt
össze bennünket és közös jövő
áll előttünk. A kapcsolódási
pont, a kapocs közöttünk pedig
Krisztus – ecsetelte Nyeste Pál.
– Nem akármekkora sikerként
értékeljük ezt a most megkötött
megállapodást. Európai uniós,
közös pályázatokon való indulásban, kölcsönös nyári gyerektáborokban, együtt megrendezendő szakmai fórumokban és
videokonferenciákban is gondolkodunk. A cél pedig, azt hiszem
egyértelmű: egymás kultúrájának minél mélyebb megismerése.
– Példamutatónak tartom ezt a
megállapodást, akár európai
szinten is – hangsúlyozta Joso
Kokic. – Mindenki profitálni fog
ebből az együttműködésből. A
horvát gyerekek megismerhetik a
Dunántúlt, míg a zalai fiatalok
pedig bebarangolhatják majd
Zadart és környékét, a gyönyörű
dalmát tengerparti vidéket. Mivel
a piaristáknál horvát nyelvű oktatás is folyik, ezért hangsúlyos
lesz egymás kultúrájának minél
jobb megismerése. Nemcsak a
diákjainknak, hanem a tanároknak is lehetősége nyílik a testvériskolai továbbképzésekben való
részvételre, a nevelési elvek és
eltérő oktatási módszerek kölcsönös megismerésére.
Kanizsa

2014. június 26.

Egy kis „nosztalgia” az „örök
fúvóskarnagy” születésnapján

Fotó: Szabó Zsófia
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Ámon Istvánt köszöntötte szerdán 75. születésnapja alkalmából a Nagykanizsai Városvédő
Egyesület, a Hevesi Sándor Művelődési Központban.
Az ünnepelt városunk fúvószeneiés jazzéletének markáns, sokoldalú
egyénisége volt négy évtizeden keresztül. Több mint 20 évig a Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar szólóklarénitosaként játszott, nevéhez köthető a Kanizsa Jazz Zenekar és a

Nagykanizsai Nosztalgia Zenekar
megalakítása, non plus ultra az Olajbányász fúvósokat és a Kanizsai Fúvós Egyesület zenekarát is vezette,
nem mellesleg a Farkas Ferenc Zeneiskolában 10 évig óraadó tanárként dolgozott Ámon István – elevenítette fel a születésnapos gazdag
életútját laudációjában Papp Ferenc,
a Nagykanizsai Városvédő Egyesület alelnöke. Kihangsúlyozva még –
a katonazenész, jazz-zenész (… )
életútjának további jelentős mérföld-

köveinek ismertetésén túl – azt is,
hogy munkáját mindig önzetlenül,
lelkesedéssel végezte, s mindezért
nemcsak elöljárói és főnökei, de tanítványai és zenésztársai is tisztelték.
Elhivatottságáért, tudásáért és
munkásságáért több honvédségi
elismerést is kapott, ám Ámon István mégis arra a kitüntetésre a legbüszkébb, amit 1998-ban vehetett
át az önkormányzattól „Nagykanizsa kultúrájáért”.
Cserti Tibor, a Városvédő Egyesület elnöke beszédében szintén méltatta a születésnapos karnagyot, mely
gondolatokhoz szintén csatlakozott
Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatója. A jó
egészségnek örvendő ünnepelt pedig
szerényen mindössze annyit mondott, hogy amit Kanizsáért tett, azt
szívesen, szeretettel tette…
– A korom pedig nem kór, csak
egy állapot. S a zenétől még ennyi
idősen sem tudok elszakadni…
Sz.Zs.

Homokkomáromi hírmorzsák
Tévedés azt hinni, hogy a kis
faluban nem történik semmi.
Ugyanis Homokkomáromban
meglehetősen mozgalmasan telnek a mindennapok, sőt, a nyári
hónapokban több, nagy volumenű rendezvényt terveznek-szerveznek, amik miatt aztán tényleg
érdemes ellátogatni a településre.
Mint például az augusztus 16.-i
falunapra, ami nem pusztán egy
sablonos közösségi-murinak ígérkezik. Hiszen az egész napos programkavalkádot még nemzetközi
Volkswagen-találkozó és a közkedvelt Homoki Lovas Circus (fogathajtó-, lovasverseny, lómustra)
is színesíti. Illetve, épp e rendezvények hetében – azaz, augusztus
13-16 közt – tartják meg az immár
hagyományos Csingahegyi napokat, melynek „művészműhely” keretében a kézművesség és a fafaragás szerelmesei gyűlnek össze
többnapos, közös alkotásra. Azt
még egyelőre nem lehet tudni, milyen „remekművek” készülnek
majd Csingahegyen, viszont ami
már biztos, idén is egy újabb szo-

borral gazdagodik a falu templomához vezető út melletti „park”. A
szentek és példamutató magyar
hősök népes táborához csatlakozik
Szent Margit – a fafaragó művészek idén őt „keltik életre” az alkotótáborban.
Homokkomárom polgármestere, Bodó Tamás mindezeken felül
a falu „ilyen-olyan” történéseiről
is tájékoztatta lapunkat. Többek
közt a lezárult szennyvízberuházási-projektről, melynek jóvoltából a
településen a-tól z-ig kiépítésre
került a hálózat. Arról is beszámolt
a falu első embere, hogy lecserélték a falugondnoki szolgálat
(egyébként nem ósdi) buszát:
minderre pedig pályázaton nyertek
támogatást, így saját zsebbe nem
kellett nyúlniuk. A busz-cserét –
mint Bodó Tamás elmondta – elsősorban az indokolta, hogy a „régi”
busz fenntartása gazdaságtalan
volt, tekintve, hogy kevesebb az
ovis és alsó tagozatos gyermek,
akiket iskolába kellett szállítaniuk
nap, mint nap.
S ha már a pályázatoknál tartunk, akkor a komáromi faluház
esetében is projektel a település

testülete, méghozzá az épület külső felújítására, nyílászáró-cserére
és napkollektorokra. A beltér teljes
festésével pedig már végeztek, így
semmi akadálya sincs annak, hogy
birtokba vegyék nyáron – táborok,
összejövetelek, rendezvények során – a „kulcsosházként” is funkcionáló „kultúrotthont”, melynek
még a környezete, a fekvése is garantálja a teljes feltöltődést.
Ami a kikapcsolódást illeti,
minderre a híres komáromi templom mellett is lehetőség nyílik a
nyár folyamán. Ugyanis a kolostorban élő „Nyolc Boldogság” közösség tagjai július 22-27 közt
„Tábor hegyi napokat” szerveznek
16-35 éves fiataloknak, szentmisékkel, különböző előadásokkal,
játékokkal, fórumokkal. Mindeközben pedig folyamatosan zajlik
a templom teljes rekonstrukciója,
jelenleg épp a szigetelési munkálatokat végzik. A kolostort kívülről
már felújították, jelenleg a belterét
korszerűsítik – mindezekre pályázati úton nyert finanszírozást a közösség.
Sz.Zs.
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Július 1-je munkaszüneti nap az
egészségügyben
Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 15/B§-a alapján július 1-je az
egészségügyi- és egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti
nap.
Ennek megfelelően július 1-jén az Egészségügyi Alapellátási Intézmény az
ellátást ügyelet szervezésével biztosítja az alábbiak szerint:
Felnőtt-és Gyermek Háziorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres
J. u. 2-8 (bejárat a Bagolai sor felől), telefon: 0692/321-000, ideje: 7.30-7.30.
Fogorvosi Ügyelet. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1., telefon:
0693/313-131, ideje: 8.30-14.30.
Megértésüket köszönjük!
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezető

Kanizsa – Hirdetés
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Pályázat - helyi védelem
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló
91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem
térítendő támogatás (amely 2015-ben kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 91/2011. (XI. 04.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu
honlapon is. A pályázaton résztvevőknek a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásainak megfelelően
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetők. A pályázatokat 2014. október 10-ig lehet beküldeni,
vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt
az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2014.
A kiíró a beérkező pályázatokat a 2014. novemberi soros Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2014. november 30-ig.

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Vécsey utcában
(Babóchay u. – Csengery u. szakaszon) május 27. (kedd) 7.00 órától várhatóan
két hónap időtartamig a Délzalai Vízmű Zrt. a meglévő ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon kelet-nyugati irányban egyirányú lesz. A
munkavégzés idején az érintett helyi járatok nyugat-keleti irányban módosított
útvonalon közlekednek. Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

Köszönet
a támogatóknak
Nagykanizsán
A VIVERE Alapítvány tisztelettel megköszöni azt a támogatást, amit a barátok, vívótársak,
magánemberek nyújtottak az
alapítvány működéséhez. Külön
megköszöni azt a támogatást,
amit "ÖREG" barátunk Bálits
Károly emléktáblájához nyújtottak. A nagykanizsai fiatal vívók köszönetük jeléül Magyar
bajnoki címekkel, érmes helyezésekkel, Európa- és világbajnoki szereplésekkel tisztelegnek
az adományozók előtt.
Tisztelettel:
Cserti Tibor
Vivere Alapítvány elnök
Kiss György
NTE 1866 elnök
Piecs Adrienn
NTE 1866
vívószakosztály-vezető

csak a Sashalmi Optikában!
Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintű szolgáltatást kap
és a legmegfelelőbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi garantálja
mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani. 40 éves
kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét.
A látáskorrekció legkorszerűbb módja a multifokális (progreszszív) szemüveg, melyet az Essilor fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az első szemüveglencse, amely látható választóvonal
nélkül biztosít éles képet minden távolságra, még a számítógép
előtt is. A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során 5 paramétert vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, lemérjük a
szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet.
Ez elengedhetetlen a tökéletes, személyre szabáshoz, hiszen a
szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva a
korlátok nélküli látásélmény és a gyors reakció érdekében.
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Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet
kabinetvezetõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezető munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama:
a vezetői munkakör határozatlan időtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet vezetői feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester feladatellátását segítő szervezési, pályázati és főépítészi tevékenységek ellátásának irányítása a csoportvezetők operatív közreműködésével.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Főépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fő.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyűlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstől számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: kommunikációs szintű idegen nyelvismeret, szakmai gyakorlat, vezetői gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti
formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthető nyomtatványok / Jegyzői Kabinet (Titkárság) / Önéletrajz minta szerint). Motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként előírt
felsőfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó
által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetői gyakorlat hitelt érdemlő igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvőképességében teljesen vagy részlegesen korlátozott gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87.
§-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetőleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez.
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyző nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina
jegyzőnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
2/61/2014., valamint a munkakör megnevezését: „Polgármesteri Kabinet vezető”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidő leteltét követően - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezést megelőzően a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az
érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésőbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhető.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhető: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa
MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).

2014. június 26.

Képviselõi fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, Dénes Sándor,
Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József, Szőlősi Márta önkormányzati képviselők fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen
időszakban Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselője a bcsaba@nagykanizsa.hu e-mail címen, vagy a 0620/2653-889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu e-mail címen,
Szőlősi Márta önkormányzati képviselő az szmarta25@hotmail.com e-mail
címen, vagy a 0630/3018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati
képviselő a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, vagy a 0630/3674461-es telefonszámon, Dr. Etler Ottó az oetler@cmlabor.hu e-mail címen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Tóth Nándor önkormányzati képviselő fogadóórát tart 2014. július 7-én (hétfőn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlőjében.

Pályázat - autóbuszos személyszállítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/8492300; Fax: 06/93-500-730. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester,
email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú Város
vonatkozásában közszolgáltatási szerződés keretében, ezen kívül a pályázatban
foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyű megállóhelyet tartalmazó, a pályázati
kiírás "A" jelű mellékletét képező menetrend szerint kell végezni.
3. A szerződés meghatározása: közszolgáltatási szerződés.
4. A szerződés időtartama: kiíró a szerződést határozott időtartamra - 2015.
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - 5 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2015. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap. 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésőbbi időpontja: 2014. december 1.
10. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott
alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében
legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köt szerződést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a Pályázati kiírás ellenértéke:
50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró
Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003
számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehető át hétfőtől csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra
között a következő címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. - Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás
kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az
ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás
másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele előfeltétele az
eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és
átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági Térségen kívüli székhelyű szolgáltató a pályázaton abban az esetben
vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz
közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve
magyar.

Július 1-jén zárva lesz a Hivatal
Értesítjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Köztisztviselők Napja miatt
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2014. július 1-jén
(kedden) zárva tart. Szíves megértésüket köszönjük.
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Pályázati felhívás Idõsügyi Tanács
logójának tervezésére
A Tanács már több mint egy évtizede működik, a 2011-től teljesen új alapokra helyezett időspolitikájának legfontosabb feladata az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor biztosítása, valamint a generációk közötti együttműködés kiszélesítése.

2014-ben is működik a
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ)
A testület feladata, hogy az építési szerződésekből eredő vitákban szakértői véleményt adjon, ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt
meg, a kiadását vitatják, vagy kiadásra került ugyan, de kifizetés nem
történt. A TSZSZ szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami
indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható, így 60
napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás.
Az eljárást kezdeményező fél a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezheti az eljárást. Elektronikus
úton való, az MKIK-nál történő benyújtás esetén a
kérelem a TSZSZ eljárása iránt a kerelem@mkiktszsz.hu e-mail címre küldhető meg.

Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet:
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara *8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.(
Telefon: 0693/516-670, 0693/516-671, Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu

Segíts a nagyinak, írasd be ingyenes
számítógépes tanfolyamra!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa a közösségi szolgálatos diákok közreműködésével ingyenes, alapfokú, 30 órás
(10x3 óra) számítógépes tanfolyamot indít a város időskorú lakossága részére. A tanfolyamok tematikája: számítógépes, internetes és szövegszerkesztési alapismeretek.
Helye: Halis István Városi Könyvtár. A tanfolyam hétfőtől péntekig, minden
nap 13 órakor kezdődnek az alábbi időpontokban: június 30 – július 11-ig, július 14-25-ig, valamint augusztus 4-15-ig. Jelentkezni egy letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet, határidő: 2014. június 30. (hétfő) 11 óra. A kitöltött jelentkezési lapokat a Polgármesteri Hivatal portájára kell eljuttatni.
Bővebb információ: dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó (tel.: 0620/399-0726).

Ingyenes belépõk a magyarkanizsai
KanizsaFesztre
A vajdasági Magyarkanizsa polgármestere 50 ingyenes kemping és fesztiválbérletet ajánlott fel a nagykanizsai fiataloknak a Magyarkanizsán 2014. július 9. és
12. között megrendezendő KanizsaFeszt fesztiválra.
A fesztiválon fellép többek között a Nevergreen, a Beatrice, az Ossian, Aurora és Road,
az Elitni Odredu és az AS FM Party együttes. A rendezvény részletes programja a
http://www.kanizsafeszt.com/ honlapon található meg. A jegyeket az első ötven 30 év alatti fiatal kapja, aki nagykanizsai állandó lakos és jelentkezik a nagykanizsai Tourinform
Irodában. Jelentkezni legkésőbb július 4-ig lehet. Az utazást és étkezést a résztvevőknek
önállóan, saját költségükre kell megoldaniuk, sátorról maguknak kell gondoskodniuk.

A 2015-2040-es évekre szóló Városi Idősügyi Stratégia részeként komoly arculati megújulást is tervezünk, aminek fontos eleme lesz egy új logó. A tanács
sokszínű tevékenységéhez modern, kifejező, dizájnos forma is szükséges. Az
Idősügyi Tanács Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület.
A tanács legfontosabb feladatai:
1. Az időskorú polgárok életkörülményeit közvetlenül érintő országos és helyi
jogszabályok, illetve más döntések előkészítésének szakaszában állásfoglalás
kialakítása, a tervezett intézkedések kapcsán javaslattétel.
2. Az idős polgárok érdekeinek védelme, ennek érdekében a szükségletek feltárása, az idős korosztály problémáinak megfogalmazása. Az időskorúakat
érintő kérdésekben önálló javaslatok készítése.
3. A városban élő idősek információval való ellátása, az érintettek közötti kommunikáció elősegítése, a megfogalmazott észrevételek továbbítása az önkormányzat felé.
4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének tájékoztatása a városban élő idős emberek élethelyzetének alakulásáról valamint az Idősügyi Tanács munkájáról.
5. Közreműködés az időseket érintő programok, rendezvények, események
megszervezésében.
6. Az idősek érdekében végzett tevékenységek összehangolása.
7. A városban működő idősügyi szervezettel való kapcsolattartás.
Elvárások a logóval kapcsolatban:
- a logónak tükröznie kell az Idősügyi Tanács célját, feladatait,
- a logót molinón, plakáton, szórólapon, névjegyen, jelvényen, elektronikus hírlevélben, internetes megjelenések alkalmával is lehessen használni,
- követelmény, hogy a logó legyen színesben és fekete-fehérben, valamint kisés nagy méretben is jól megjeleníthető,
- a logó Nagykanizsa város arculati kézikönyvében leírtakkal összhangban legyen.
Szabályok:
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Nevezési díj nincs. Pályázni csak
olyan tervvel lehet, amely szerzői jogi és egyéb személyhez fűződő jogokat
nem sért. Az ebből eredő esetleges jogsértésekért a pályázó vállalja a felelősséget. A pályamunkákat nagy felbontású (minimum 300 dpi), jpg formátumban,
valamint pdf fájlként kell elküldeni a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail
címre. A pályázat jeligés. A benyújtott terv hordozóin csak a jelige tüntethető
fel. A pályázó adatait – név, születési év, hónap, nap, lakcím, telefonos elérhetőség – és nyilatkozatait külön, jeligével ellátott, lezárt borítékban kell az önkormányzat Idősügyi Tanácsa címére elküldeni. Jelige: logópályázat. Az elkészült pályaművek mellé minden esetben a lezárt borítékban csatolni kell a pályázó nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail), ezek hiányában a pályázat
érvénytelen.
A nyertes logótervvel kapcsolatos minden jog az Idősügyi Tanács tulajdonába
kerül. A logók későbbi felhasználásáról az Idősügyi Tanács dönt.
További információ: dr. Szabados Gyula idősügyi referens, önkormányzati tanácsadó (drszabados@gmail.com, 0620-399-0726).
Leadási határidő: 2014. július 2. (szerda) 24.00 óra.
Az elbírálás szempontjai:
A szakmai zsűri véleménye alapján az Idősügyi Tanács választja ki a pályaművek közül a nyertest. Bírálati szempontok: megvalósíthatóság, eredetiség, figyelemfelkeltés, a kiíró céljainak történő megfelelés, hosszú távú használhatóság, arculati elemek. A nyertes, kiválasztott logó díja egy kb. 20.000 Ft értékű
„Kanizsa-csomag”.
A Tanács a pályamunkákat nem küldi vissza. A pályázó a pályamunka benyújtásával elfogadja a kiírásban foglaltakat.
Cseresnyés Péter polgármester,
az Idősügyi Tanács elnöke
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„Vágtatás” a Vb címért
„NYUGALMAT KERESVE"
- PATRICK MAUNG YAY
FESTŐMŰVÉSZ
KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető: július 18-ig.

Ló és lovasa: „My win”
nyergében Egyed László

Július 2. 19.30 óra
Erzsébet téri Zenepavilon
Nyáresti Szerenád
A NAGYKANIZSAI FÚVÓS
ZENEKAR NYÁRI
KONCERTJE TATÁR
CSABA VEZETÉSÉVEL

Június 27. 20-22 óra
ZINGER ROCK
SZABADTÉRI KONCERT
Július 10. 20 óra
Zenés, Táncos Est
a Gesztenyefák Árnyékában
NYÁRI UTCABÁL a Zéró
zenekar közreműködésével.

Július 5-6.
Hagyományok
Napja
Búcsú 2014
Július 5.
21 óra Búcsúi Bál - Zene:
Mura Band

Június 6.
16 óra Árvácska Dalkör
17 óra ZALAGYÖNGYE
TÁNCEGYÜTTES
18 óra OPERETT EST
Fellépnek: Galambos Lívia
operaénekesnő, Káldi Kiss
András operaénekes, Pohly Bogi szubrett, Kollár Péter Erik
táncos-komikus. Zongorán kísér : Neumark Zoltán zongoraművész .
19 óra KUTYAKÖLYKÖK
20.30 óra CSIPA ÉS A
KISAMERIKA
Tagok: Ördög 'Csipa' Tibor ének, Varga Tibor - szaxofon,
Pintér Zoltán - zongora, Szili
Róbert - gitár, Adamecz József
- dob, Radics József - nagybőgő.

Az idei szezon elején igazolt a
Kanizsa Lovasklubhoz Egyed László, aki épp’ hogy megérkezett Dobri
Lajos egyesületéhez, máris szilárd
terveket szövöget: ki akar jutni a
nyár végén Franciaországban megrendezendő Világjátékokra.
A fiatalember szerelme a lovastusa. Ami ugye eléggé összetett
sportág, hiszen a díjlovaglást, terepversenyt és a díjugratást egyaránt
magába foglalja. Nos: ha valaki lóra
születik, meg nem rest éjt-nappallá
tenni azért, hogy a lovassportok legkomolyabbnak, legnehezebbnek
tartott válfajában letegye névjegyét,
akkor az Egyed László.
– Tény, nem ma pattantam először nyeregbe. Ahhoz, hogy egyáltalán világbajnoki babérokra törhessek, hosszú út vezetett – bocsátotta előre beszélgetésünkkor a
mindössze 34 esztendős lovas, aki
a szilvásváradi színeket cserélte
kanizsaira. Mint mondta, azért épp
megyénket, pontosabban városunkat választotta, mert tudta: Dobri
Lajos klubjában nem elaprózódik,
hanem kamatozódik a tehetség.
– Meg mindig is Zalában éltem,
szerettem volna teljes szívvel, lélekkel e térséghez kötődni. Mivel
Pókaszepetken lakom, munkahelyem – ami természetesen nem más,
mint egy „istálló” vezetése – pedig
Zalaistvándon van, így „kézenfekvő” volt, hogy a megye legismertebb s elismertebb egyesületénél
folytatom sport-pályafutásomat: így
kerültem a kanizsai klubhoz.
A beilleszkedéssel pedig semmi
gondja nem akadt, hisz lovas-ber-

kekben amúgy is „régi” ismerősnek számítottak Dobri Lajos csapatával. Azonban Egyed László
akképp gondolkodik: nem elég, ha
pusztán szakmájában ismerik, szeretne Nagykanizsának is „bemutatkozni”. Ezért mesélt magáról újságunknak is, bár szó mi szó, nem
is róla szólt az interjú: hanem minden egyes mondatában a lovakról,
és persze a lovaglásról regélt.
– Ebbe már beleszületettem, és
kiskoromtól tudom: a lovak fantasztikus élőlények. Aztán a későbbiekben – a főiskolai évek alatt
– a tereplovaglás mellett „döntöttem”, ami aztán meg is határozta
pályafutásomat. Az első komoly
eredményemet Kaposvárott szereztem. 2003-ban a fiatal lovak világbajnokságára sikerült kvalifikációt szereznem, s a versenyen is
szépen teljesítenem. Egy évvel később pedig Figaró nevű lovammal
felnőtt magyar bajnoki címet szereztem.
E pontnál álljunk meg egy pillanatra, hogy hangsúlyosabban „gór-

cső” alá vegyük a sportoló „aduászait”, „társait”, a lovakat. Az
említett Figaro ugyan már nyugdíjas, ám a jelenlegi, amolyan igazi
nagyágyúja My win, ugyanis vele/rajta tör világbajnoki babérokra
a lovas. Egy 12 éves, holstein-i tenyésztésű, sötét pej ménnel.
– Ő bármire képes lehet – vélekedik lováról Egyed László.
Merthogy lovaséknál nem ám
úgy dukál, hogy egy adott lovat
visznek mindenfelé, mindenféle
versenybe.
– Van, hogy akár 10 lóval is
indulunk egy versenyen, persze,
ekkora létszámmal már azért,
mert párommal közösen versenyzünk. A megszokott „mennyiség”
– ennyivel versenyzem például a
július első hétvégéjén a Csónakázó-tónál megrendezendő Kanizsai
Nemzetközi Military-n is – általában 8 lóval.
Ebből is látszik, a „lovaglás”
nem olcsó sport, pláne abban az
esetben, ha valaki komolyan veszi.
Mint Egyed László, aki szeret minél több versenyen megmérettetni.
– Jelenleg is épp arra készülök.
Ennek a versenynek elég nagy
„tétje” van. Június 26-29. közt
(lapunk megjelenésekor rendezik
– a szerk.) ezt a tusát Lengyelországban, ahol minősítést szerezhetek a VB-re. Itt muszáj bizonyítanom, tekintve, hogy a világ military-krémje lesz jelen. Tavaly
Hollandiában már próbálkoztam a
kvalifikációval, ám véletlen folytán felbuktam a lovammal egy
akadály leküzdése közben. De
felálltam, és optimistán, erőm,
teljesítményem teljében várjuk
My winnel a versenyt. Remélem,
hamarosan már arról számolhatok
be, hogy mikor indulunk a lovammal Franciaországba. Ahol mindent meg fogunk tenni a legjobb
eredmény elérése érdekében….
Sz.Zs.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetőséget:
Minőségbiztosítási mérnök
Irodai asszisztens
Területi képviselő
Bolti eladó
Ügyfélszolgálatos
Villanyszerelő
Kőműves
Festő
Lakatos
Hegesztő
Forgácsoló
Pultos
Marós
Pék
Kárpitos

felsőfokú
felsőfokú
középfokú
középfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

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
megegyezés szerint

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

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Próbálja meg az ígéretéhez tartani magát, és
lehetőleg ne okozzon csalódást a családtagjainak. Párkapcsolatában a bolygóállások szerint hullámvölgyre számíthat, amit egy szép
nyaralással ismét harmonikussá tehet.

IV.20.–V.20. Bika
Ha netán fásultság jellemzi a mindennapjait,
és legszívesebben még az ágyból sem kelne
fel reggelente, itt az ideje a „leállásnak”.
Hosszabb nyaralás helyett már egy-két napos
kiruccanással is változtathat a hangulatán.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ezekben a hetekben bátran hozzáfoghat új
ötleteinek a megvalósításához. Ha már az
elején úgy érzi, nem lesz tartós a siker, akkor se adja fel. Tartsa kezében az irányítást, és állítsa maga mellé a barátait.

VI.22.–VII.22. Rák
Jól felépített terveivel biztos sikert arathat
ezen a nyáron. A Merkúr ugyan a szokásosnál kissé beszédesebbé teszi, de a ragaszkodásával elbűvöli minden ismerősét. Anyagi
válság nem akadályozza a nyaralását.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Párkapcsolatára néhány napig a visszafogottság lesz a jellemző, de ez ne szegje a
kedvét. Egy munkahelyét érintő jó hír
megváltoztatja mindkettejük hangulatát
és anyagi helyzetét is.

VIII.23.–IX.22. Szűz
Közvetlen, vidám természetének köszönhetően sokan keresik a társaságát, legyen szó munkáról, divatról vagy egyéb időtöltésről. Mindeközben figyeljen arra, hogy maradjon elég
idő az otthoni romantikus estéknek is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Anyári hónapokat használja ki testi, lelki regenerálódásra. Folyamatosan vágyakozik a romantika után, érzelmei azonban az utolsó pillanatban gátat szabnak elképzeléseinek. Érzéseit körültekintően vallja meg a partnerének.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ne gondoljon semmiféle hátsó szándékra, ha
minden kérés nélkül felajánlja egy kedves ismerőse a segítségét. Ha némi kudarc éri a ház körüli
munkában, az csak az időjárás-változásnak tudható be, és minden jóra fordul, amint kisüt a nap.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha eddig még nem jutott eszébe, hogy jógázzon, vagy meditáljon, a nyári szabadságán
bőven lesz alkalma rá. Pénz- és szerelmi
ügyek nem borzolják fel a kedélyét, nem akadályozza senki sem a tervei megvalósítását.

XII.22.–I.20. Bak
Olyan eseményekre számíthat ezekben a hetekben, amelyek megváltoztathatják a legközelebbi barátairól alkotott véleményét. Készüljön fel akár kellemetlen meglepetésre is,
és kezelje a helyzetet megértően.

I.21.–II.19. Vízöntő
Ha netán plusz munkába fog a nyáron,
úgy kezdjen hozzá, hogy a nap végére is
maradjon energiája. Szeszélyes hangulatán csak a párja tud változtatni, de segíthet magán sportolással is.

II.20.–III.20. Halak
A nyári szabadsága alatt bőven lesz alkalma az önfeledt kikapcsolódásra, szórakozásra. Kezelje rugalmasan a legfontosabb feladatait, és bátran változtasson a
sorrenden, ha úgy látja jónak.
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Megismételhetik tavalyi negyedik helyüket...
Heat Group Kanizsa VSE (6.)
– Esterházy Károly Főiskola (3.)
9-12 (2-4, 2-1, 2-3, 3-4)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés,
felsőházi rájátszás, találkozó a 3.
fordulóból. Nagykanizsa, 40 néző.
Vezette: Kiss A., Kovács S.
KVSE: Bóta - Szilvasán 3, Bakó
1, Kéri 1, Virt M., Kaszper, Gulyás
1. Csere: Kiss Cs. (kapus), Klie,
Bencz, Kádár 2, Cserdi 1. Edző:
Németh Zsolt.
Nem tudtak felpörögni a hazaiak, igaz, a nyitó két negyedben
tartotta a lépést a múlt évben még
OB I-es együttessel a Kanizsa
VSE. Az egriek aztán a folytatásban is jobban koncentráltak, illetve
az emberelőnyöket jobban használták ki. Lefordulásból is eredményesek voltak a vendégek, így
pedig nem is lehetett más a vége,
mint Esterházy-győzelem.
Németh Zsolt: „Lélektelenül

nem lehet mérkőzést nyerni, sajnos
el kell ismerni, nem voltunk kellően
élesek a mérkőzésre.”
Heat Group Kanizsa VSE (6.)
– BVSC-Zugló II (5.) 12-11 (3-3,
3-3, 4-2, 2-3)
OB I B-s férfi vízilabda-mérkőzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 30
néző. Vezette: Mikesy, Kovács I.
KVSE: Bóta - Fábry 1, Bakó 1,
Virt M. 1, Kéri 2, Kaszper G. 1,
Kádár 3. Csere: Szilvasán 1, Gulyás
2, Klie, Bencz, Kis Zs. Edző:
Németh Zsolt.
Miközben az OB I B felsőházi
rájátszásának győztese, az
UVSE már javában letudta penzumát és az első helynek örülhetett, addig a többiek még
javában gyűrik egymást. Így a
Kanizsa VSE például megszerezte rájátszásbeli első győzelmét. Az elején ugyan ellépett
a házigazda, de a vendégek

szívósan küzdöttek, s a továbbiakban is mindig felzárkóztak.
Olyannyira, hogy a 10-7-es
kanizsai vezetés után a „vasutasok” visszajöttek 11-11-re és
röviddel a vége előtt Gulyás Ábel
12 méterről indított el egy bombát
– ami be is akadt, kialakítva ezzel
a 12-11-es végeredményt.
Németh Zsolt: „Nem volt egyszerű találkozó, de a nagy izgalmak
közepette helyén volt a srácok szíve és értékes győzelmet szereztünk.”
Esterházy Károly FőiskolaImola (4.) – Heat Group Kanizsa
VSE (6.) 14-14 (3-2, 4-3, 3-3, 4-6)
OB I B-s vízilabda-mérkőzés,
felsőházi rájátszás, találkozó a 6.
fordulóból. Eger, 50 néző. Vezette:
Székely, Németh A.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry, Bakó
2, Virt M., Kéri 1, Kaszper G. 3,
Kádár 2. Csere: Bencz, Cserdi 2,

Gulyás 1, Szilvasán 2, Kis Zs. 1.
Edző: Németh Zsolt.
Rögtön az elején vezetett csupán
1-0-ra a vendégek együttese, utána
azonban végig a hazaiak mentek, s
a folyamatos zárkózás a kanizsaiak
rengeteg energiáját emésztette fel.
Virt Mátyásék sok hibával játszottak, emberelőnyöket és büntetőket
is kihasználatlanul hagytak, ez
pedig megbosszulta magát a
találkozó folyamán. A negyedik
negyedben aztán nagy hajrát nyitottak Németh Zsolt tanítványai és
egy pontot elhoztak Egerből.
Németh Zsolt: „Ha azt nézzük,
hogy egy tavalyi OB I-es csapat
ellen értünk el döntetlent, nem lehet okunk panaszra, ugyanakkor
az is az igazsághoz tartozik, hogy
rengeteget hibáztunk a mérkőzésen.”
P.L.

Zárták a kispályás tavaszt A bajnok felemás rajtja
A városi szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság tavaszi küzdelmei
befejeződtek, a folytatás majd ősszel
következik a csapatok számára.
Az első osztályban a Szokol-Budai
zárta élen a tavaszt az Oportó MP.
Kanizsa és az RMP-Földi előtt, a
második vonalban Olajbányász FC,
FC Teke Presszó, Szemere-PEN sorrend alakult ki. A harmadik ligában
NIMFAS CO, Hidrofilt, FC KAU-

INGATLAN
Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hőszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Időpontegyeztetés: 0630-988-5957. (7646K)
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)
Becsehelyen a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfűtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel,
az udvarban egy különálló egyszobás

Prizma alkotja az élcsoportot, a
negyedikben pedig az 1. FC Chemotox a Rocket Boys és a Hélium FC legénységét előzi meg. A Senior A
osztályban a Bianka Pizzéria, az FC
Blackburry, Igazságügy, Tintahal és az
Istiván Autó, míg a Senior B-ből a
Puncs Fagyizó FC, a MU-VILL, TIPTOP, FC Almalé, valamint a Tungsram
folytatja a Senior I. osztályban. ASenior
'45-ben a sorrend: 1. Gelka-Hírtech, 2.
FC Rekord, 3. TIP-TOP '45.

Ugyan az elmúlt hétvégére
kiírt Röntgen Kanizsa Ants –
Óbuda Amazons női softball
mérkőzés elmaradt, a bajnoki
címvédő nagykanizsaiak már
két, idegenben rendezett fordulón vannak túl.

épülettel eladó vagy nagykanizsai két
szobás lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
0693-351-586,
0630-209-0546
(7647K)
Akció! Balatonfenyvesen a vízparttól hat percre 150 négyszögöl, 90 m2-es,
kétszintes nyaraló 10,9 millió Ft-ért eladó. Érd.: 0630-250-3828 (7648K)
Elcserélném Nk-i, 44 m2-es, másfél
szobás felújított, gázas, önkormányzati
lakásomat egy egyszobás, gázas önkormányzatira. Tel.: 0630-958-7390
(7651K)

kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.:
0693-312-798,
0630-319-7662
(7649K)
Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka?
Segít a problémáján, gyógymasszázzsal
várom. Tel.: 0693-312-798, 0630-3197662 (7650K)
Fűnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620-510-2723 (7643K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb., valamint összegyűjtött reklám újságjait elszállítom.
Tel.:
0620-510-2723
(7642K)
Lakberendezési tárgyakat, por-

SZOLGÁLTATÁS
Tanulj meg úszni! Bizonytalan
vagy a mélyvízben, nem jó az úszástechnikád? Megoldjuk. Már öt éves

A „Hangyák” női szekciója Sopronban kezdett és a helyi Squirrels
ellen előbb 16:1-re, majd 16:15-re
győzött. A folytatás más nem volt

Véradás
2014.07.02. Szerda
09:00 – 14:00 Kanizsa Pláza
2014.07.03. Csütörtök
09:30 – 12:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.

ilyen kedvező, hiszen az Érd Wild
Cats otthonában 4:3 és 12:6 arányban kaptak ki Gyimes Magdolnáék.
A folytatás egyelőre tehát elmaradt, a hivatalos kiírás szerint
újabb dupla mérkőzés július közepén esedékes a kanizsaiak számára, s mivel az Óbuda előzetesen
lemondta a mostani találkozókat,
előreláthatólag azokat még pótolják a felek.
celánt, falitálat, képet, réz, bronz tárgyakat, valamint papírrégiségeket
(képeslap, fotó, levél, stb.) készpénzért
vásárolok.
Tel.:
0630-332-8422
(7652K)
Televízió javítás az Ön otthonában,
kiszállással. Tel.: 0630-597-1530
(7653K)

VEGYES
Kis- és nagyméretű tégla eladó
Csurgón. Tel.: 0620-486-6598 (7654K)

24_q6.qxp

2014.06.26.

9:01

Page 15

Kanizsa – Sport

2014. június 26.

Fotó: Polgár László

Új hajótárolóval bõvültek

Elkészült a Kanizsa Kajak-Kenu Klub új hajótárolója, melyet
múlt pénteken délelőtt adtak át
ünnepélyes keretek között rendeltetésének, vagyis a fiatal kajakos palánták már hivatalosan
is onnan hozhatják elő hajóikat
edzéseik, versenyeik alkalmával
a kanizsai Csónakázó-tó partján.
– Van már csapatunk és most már
tárolónk is – köszöntötte a szép
számban megjelenteket Sári Nándor, a KKKK elnöke. – Nagyon

örülünk, hogy eljött ez a pillanat, és
a hazai szövetség, a helyi önkormányzat, valamint támogatóink áldozatos segítsége kellett ahhoz,
hogy mindez megvalósulhasson.
Persze, nem csupán az épületek terén, de a hajóparkunk esetében is
nagy horderejű bővülésről számolhatok be. Ahogy láthatják, most is
rengetegen vagyunk a kajakosok
telephelyén, s nem csupán tanítványaink, de más sportágbeliek,
ezúttal például fiatal vízilabdázók
is a vendégszeretetünket élvezik.

– A gyerekek a kanizsai kajakos
klubnál olyan sportágba kóstolhatnak bele, amiben a magyarok különösen sikeresek, ráadásul ezt olyan
környezetben tehetik, mint az itteni
Csónakázó-tó – fogalmazott Cseresnyés Péter nagykanizsai polgármester. – Reméljük, hogy a nem
is oly' távoli jövőben ilyen keretek
között a dobogós helyen végzett
versenyzőiket is köszönthetjük
majd az itteni központjukban.
– Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a kajakkenu az utóbbi húsz esztendőben,
vagyis egy igazi honi sikersportág
körülményei javultak nagy mértékben a kanizsai egyesületnél – ezt
már Schmidt Gábor, a Nemzeti
Sportközpontok főigazgató-helyettese mondta. – Sári Nándor neve
számunkra garancia arra, hogy itt
minőségi munka folyik a sportágon
belül, s nem is lehetett kérdéses,
hogy jó helyre került azon támogatás, mely a hajótároló elkészültéhez
szükségeltetett.
Az Európai Unió és az állam támogatásával 15 millió forintból készülhetett el az új kajakos épület és
a klubnál eltökéltek abban, hogy a
régi tárolót is felújítják a közeljövőben.
P.L.

Kilométerek százait teljesítve
Immár a 8.Ultrabalaton futóversenyt rendezték a közelmúltben, melyen számos nagykanizsai induló veselkedett neki a
Balaton körbefutásának.
A mezőny Balatonaligától indult
és egy teljes kör megtétele után
ugyanoda is ért vissza, a teljes táv
212,8 kilométer volt, 32 órás szintidővel.
A több száz lelkes részvevő között köszönthették például a nagykanizsai Ács László ultrafutót is
(képünkön), aki remek versenyzéssel 25:11 órás idővel teljesítette az
úgymond teljes kört, ami az abszolút
huszonegyedik helyezést jelentette
számára.
A Kanizsa Futóklubtól Bekk
Csaba is a rajtolók között volt, ő
végül 27:21:26 órás idővel lett
ultrabalatonista. Érdekesség, hogy
hozzá idővel csatlakozott dr. Lubics Szilvia ultramaratonista is,
közel 120 kilométeren nyújtva társaságot a Balaton-közeli vidéken.
A furóklub váltói is célba értek,
így a Kanizsai Futóklub Pasik csa-

pata (Fazekas András, Valgut Zoltán, Réz Norbert, Varga Balázs,
Varga László, Molnár Zoltán)
17:54:34 órás teljesítménnyel ért
célba. Egy másik egység, a Kanizsai UB Fanatik (dr. Molnár Zoltán,
Farkas Edit, Farkas József, Takács
Ildikó, Koller Judit) ideje pedig
19:42:26 óra volt a célban.
Pakson pedig az ULTRAmarATOM futóversenyt bonyolították, melynek távja – időben számolva – hat órás volt, s ezalatt kellett minél több métert, kilométert
összegyűjtni az indulóknak. Egy
körpályán – melynek hossza 930
méter volt – teljesítették a futók az
időtartamot, köztük Nagykanizsáról Korcsmárosné Vig Rozália
(TRI-CO Triatlon Klub).
Az aszfalt burkolatú kijelölt
pálya kivezetett például a Duna
partra is, s a majd egy kilométeres
szakaszból teljesített a kanizsai
induló 58 kört, ami 54 kilométernél is többet foglalt magában. A
teljesítmény pedig a női mezőny
abszolút negyedik helyét jelentette.

Nincs tehát leállás a kanizsai
ultrafutók táborában, ráadásul, ami
számukra külön kedvező, hogy
gyakorlatilag most kezdődik az
igazi szezonja a hosszú távú futásnak. A dél-zalaiaknak biztosan az
elkövetkezendő időszakban is számos figyelemreméltó ereménye
lesz a fiataloktól a legidősebbekig.
P.L.
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Kanizsai fogat
is zárt az élen
A Csónakázó-tónál kialakított
lovas pályán kettesfogathajtó regionális versenyt rendezett a
Kanizsa Lovasklub, melyre nem
csupán megyénkből érkeztek fogathajtók. Köztük olyanok is,
akik előző nap még egy másik
zalai helyszínen bizonyíthattak.
A résztvevők felkészültségére
nem lehetett panasz, így színvonalas versenyeken döntöttek arról,
kik is voltak a kanizsai mezőny
legjobbjai. A kettesfogathajtás
keretében 14, míg vadászhajtásban 13 egység tette próbára
(lovas) ügyességét.
Kétfordulós
akadályhajtás,
CAN-C 2 kategória: 1. Török
Gyula (Kanizsa Lovasklub), 2. Lebics István (Zalalövő és Környéke), 3. Varga Szilárd (Skublics
Imre LK, Sárvár). Vadászhajtás,
CAN-C 2 kategória: 1. Varga Szilárd, 2. Lebics István, 3. Tóth László (Gyűrűs-Gidrán Egyesület).

Kupagyõzelem
a fõvárosból
Budapesten került megrendezésre a IV. BASE Bajnokság akrobatikus torna verseny, melyen
kilenc klub 62 egysége – több
mint száz tornász – mérte össze
tudását. A megmérettetésen a
nagykanizsai Zalaerdő TTDSE
a résztvevő klubok közül a legnagyobb számú – 11 egységgel –
indult és szinte minden korcsoportban és formációban a dobogón tetején végzett, így immár
harmadszor a BASE Kupát is
hazahozhatta.
Gyermek kezdő, csapat: 1. hely
Németh Rozália, Vastagh Lili, Hosszú
Szonja, Gelencsér Bíbor, MajorPomozi Léda, Gémesi Vanda. Újonc,
vegyes páros: 1. Vizlendvai Áron–Németh Rozália. Újonc, női páros: 2.
Molnár Ágnes-Kobra Fruzsina.
Újonc, fiú páros: 1. Molnár Simon–Németh Vilmos. Gyermek, női
páros: 1. Soós Csenge–Vastagh Lili, ...
4. Vastagh Sára–Horváth Dorottya
Júlia, ... 6. Kovács Csenge – Hosszú
Szonja. Gyermek, női hármas: 2. Hajdu Zsófia–Gémesi Vivien–Vizlendvai
Sára. Gyermek, fiú páros: 1. Vizlendvai Máté–Tuboly Dániel. Serdülő II,
női páros: 1. Szabó Kíra–Muik Kata.
AgeGroup I, női páros: 1. Baksa
Nikol–Gémesi Vivien.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Projektadatok:
Támogatással elnyert összeg: 29 209 340 Ft
(100%-ban támogatott)
Megvalósítási időszak: 2012.11.01.-2014.06.30.
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A konzorciumi együttműködésben megvalósított projekt kedvezményezettjei:
KLIK Nagykanizsai Tankerület
 Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (főpályázó)
 Körösi Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola
KLIK Zalaegerszegi Tankerülete
 Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium
 Dr. Mező Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola
Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata
 Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda

2014. június 26.

Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különböző méretben és hosszban kaphatóak.

Nyitási KEDVEZMÉNY 3%

(2014.06.30-ig)

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

A projekt célja a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, a SNI gyermekek esélyegyenlőtlenségének csökkentése.
A projektet a Szivárvány EGYMI kezdeményezte, hogy az integráltan oktatott-nevelt gyermekek ellátása minél magasabb szinten valósulhasson meg. A cél olyan együttműködési modell
létrehozása volt, amely mintául szolgál a város többi intézménye számára is. Végső cél, hogy töretlen fejlődési ívvel,
életpálya modell tudatosításával lehetőségeket biztosítsunk a
SNI tanulók, és szüleik számára. A gyógypedagógiai intézmény
szakmai irányításával, az inklúzió területén jó gyakorlattal rendelkező általános iskola bevonásával, team munkára alapozva
megtámogassuk azon intézmények tevékenységét, amelyek az
integráció, inklúzió folyamatának az elején járnak. A megvalósításban kiemelt szerepet szántunk a tantestületek érzékenyítésére tréning formájában, az együttnevelést támogató akkreditált továbbképzésen való részvételre pedagógusi és vezetői
szinten egyaránt. Tevékenységünk (átvezetések) társadalmasítása érdekében új szereplőket vonunk be a projekt során.
Helyi vállalkozók, civil szervezetek számára work-shopot szervezünk a munkahelyi elvárások egyértelmű megfogalmazása
érdekében. A többségi intézményekben (óvoda, általános iskola) szülői fórumot szervezünk, amelyeknek célja kettős: a SNI
gyermekek szüleinek aktívabb szerepvállalása a gyermek átvezetésében, és a nem SNI gyermekes szülők szemléletének
pozitív irányú befolyásolása. Ez utóbbit erősíti a Családi nap,
ahol közösen tevékenykednek gyermekek és szüleik. Külső
szereplőként jelennek meg azok a főiskolai, egyetemi hallgatók,
akik a futamidő alatt végzik tanítási gyakorlataikat intézményeinkben. A projektelemek szinte mindegyike team munkán alapul, ezáltal az intézmények között olyan szakmai együttműködés alakul ki, amelynek eredményeképpen létrejön az intézménytípusok közötti átvezetésének protokollja Nagykanizsán.

Fényre sötétedő lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2014. június 1-30-ig érvényes.

