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...csak
magyarnak
lenni végre
hagyják
Ötvenhatos Versünnepet tart
a Nagykanizsai Polgári Egyesület, immár hatodik alkalommal.
November 6-án, csütörtökön 17
órakor a Halis István Városi
Könyvtár ruhatár melletti elõadótermébe érkeznek városunk
középiskoláinak versmondó diákjai. Az egyesület minden érdeklõdõt szeretettel vár.

Kanizsa

25 éve együtt az olvasókkal!

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVI. évfolyam 36. szám
2014. október 30.

Az esemény vendége Könnyüd Ilona, akit kislányként családjával együtt hurcoltak el a hortobágyi kényszermunkatáborba.
Ott tapasztalta meg saját hazájában a rabszolga létet. Lesz mondanivalója róla, mi vezetett 56hoz Gimnasztyorkás kiskatonák helyett illatos, vasalt pénzemberek. Mögöttük is óriás áll. Õ
is ránk spekulál, nekünk diktálna.
Ez is harc, mint az elõzõ. Valamiért nagyon fontosak vagyunk
azoknak ott. A zabolázatlan ország mindig fontos.  õk is tudják, mi is tudjuk, az 1956-os szabadságharc folytatódik.

Megalakult Kanizsa új közgyûlése
Alakuló közgyûlésre került
sor a Vasemberház Dísztermében, ahol az újonnan megválasztott polgármester, a tizennégy
fõs képviselõtestület, az alpolgármesterek és a bizottságok
tagjai letették esküjüket, valamint aláírták a megbízási szerzõdéseket.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: 20-0214-05

Tanfolyamaink:

November 6. (szerda) 16.30 óra
személygépkocsi vezetõ B
November 10. (hétfõ) 16.00 óra
tehergépkocsi és nehézpótkocsi
vezetõ
GKI - teher és személyszállító
vizsga: november 29.
(Jelentkezést folyamatosan
elfogadunk november 20-ig)
Részletfizetés!

Várjuk szíves jelentkezését
a fenti idõpontokban!

A választási bizottság elnökének,
dr. Nemes Pálnak a tájékoztatása
szerint a választásra jogosultak 30
százaléka ment el szavazni október
12-én, és a szavazattal élõ polgárok
több mint fele Dénes Sándorra
voksolt. Az alpolgármestereket titkos szavazáson választották meg. A
polgármester fõállású alpolgármesternek Karádi Ferencet, míg társadalmi megbízatásúnak Tóth Nándort javasolta. A képviselõtestület
támogatta Dénes Sándor javaslatát.
A közgyûlés döntése alapján
négy bizottságot állítottak fel. A
hét fõs Pénzügyi Bizottság élén
Bizzer András áll és a szintén hét
tagú Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság vezetõje dr. Erdõs Lász-

ló. A Humán Bizottság és a Városfejlesztési- és üzemeltetési Bizottság kilenc-kilenc taggal állt fel,
elõbbit Balogh László, míg utóbbit
Gyalókai Zoltán vezeti.

A polgármester
programja:
Nagykanizsát szolgáljuk
E program készítésének célja,
hogy kijelölje azokat a feladatokat,
amelyeket az önkormányzat a következõ idõszakban a legfontosabbnak tart, aminek a megvalósításán dolgozni kíván. Programom
az egyéni elképzelés mellett egy
csapatmunka eredménye. Nézzük
meg azokat a célokat fõ vonalakban, amelyeket az elkövetkezendõ
öt évben szeretnénk elérni.
Munkahelyteremtés:
Kiemelt feladatunk, a vállalkozás- és gazdaságfejlesztõ forrásokból minél többet megszerezni, ezáltal a munkahelyteremtést elõsegíteni. A tõkebefektetõ vállalkozá-

sok idetelepülését kiemelten kell
kezelni. Az itt befektetni szándékozóknak látniuk kell, hogy Nagykanizsa várja õket, viszont minden
esetben körültekintõen, a város vagyonát nem kockáztatva kell eljárnunk. Alapvetõ érdekünk a helyi
gazdálkodó szervezetek és vállalkozások támogatása. Törekedni
kell a helyi vállalkozókkal való folyamatos kapcsolattartásra és jelzéseik, javaslataik, észrevételeik
meghallgatására. Mindeközben
minden lehetséges módon elõ kell
segíteni a helyi kis - és középvállalkozói szféra megerõsödését, hiszen csak ez teremtheti meg a tartós és kiegyensúlyozott gazdasági
fejlõdés biztonságos alapjait. Az új
befektetõk letelepedéséhez infrastruktúrával ellátott, beépítésre alkalmas ipari területeket kell kialakítanunk, mivel a meglévõk lassan
elfogynak. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy megfelelõ
létszámban álljon rendelkezésre
szakképzett munkaerõ, melyhez
elengedhetetlen a piaci igényekhez
(folytatás a 2. oldalon)
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Tóth Nándor és Karádi Ferenc alpolgármesterek

(folytatás a címlapról)
alkalmazkodó szakképzési struktúra.
A szakképzett munkaerõ folyamatos biztosíthatósága érdekében
az önkormányzatnak továbbra is
kiemelt szerepet kell vállalnia a
munkaadók, a kamarák és a szakképzõ intézmények közötti együttmûködés hatékonyságának növelésében. Felelõsséggel kijelenthetõ, hogy Nagykanizsára a magas
hozzáadott értéket képviselõ, s ennek következtében felkészült szakembereket igénylõ gazdasági társaságokat kell letelepíteni.
Városfejlesztés, közlekedés:
Mindannyiunk biztonságérzetét
és hangulatát határozzák meg, a
város megtartó erejét erõsítik,
azok a szolgáltatások, amelyek a
városüzemeltetés és fejlesztés területét érintik. A közlekedési felületek, a parkok, a csatornahálózat,
a közvilágítás, a hulladékgazdálkodás, a víz- és szennyvízszolgáltatás, a tömegközlekedés és városi
létünk megannyi fontos alapfeltétele tartozik e feladataink körébe.
Az úthálózat fejlesztése az elkövetkezõ idõszak terveinek
egyik sarkalatos pontja, ezért erre
a területre is igen nagy hangsúlyt
kell fektetni. Nagyon fontos
azonban, hogy ezek a munkák
szabályos mûszaki tervek alapján, szakszerûen készüljenek el.
Az új utak építésén kívül az önkormányzat kezelésében lévõ
burkolt utak karbantartása, kátyúzása elkerülhetetlen. A kerékpárút hálózat további fejlesztése is

indokolt a város bel- és külterületén egyaránt. A lakótelepi környezet játszóeszközeinek, kerti
bútorainak, zöldterületeinek karbantartása, fejlesztésére is figyelni fogunk. Minden lehetõséget
megragadunk, hogy intézményeink felújításában, energetikai
megújításában sikereket érjünk
el. Célunk Kanizsa természeti,
építészeti, közösségi értékeinek
különös odafigyeléssel való megbecsülése. Fontos, hogy gyermekeink biztonságos és európai
színvonalú körülmények között
tudják eltölteni a szabadidejüket.
Ezért szükségesnek tartjuk, hogy
új játszóterek épüljenek városunkban. Folytatjuk a játszóterek
EU-s szintû játékokkal való felszerelését, a régi, korszerûtlen játékelemeket lecseréljük. A felszíni csapadékvíz elvezetését biztosító árkok, csatornák rendszeres
tisztítása elodázhatatlan feladatunk lesz. Mindent megteszünk
azért, hogy a Principális csatorna
medrének mélyítése, a 61-es elkerülõ út megépítése a leggyorsabban megtörténjen. A Csengery
utca egész hosszában található
iparterületek vállalkozásainak jelentõs munkahelyteremtõ fejlesztései indokolttá teszik, hogy a zóna közlekedési feltételeinek javítása a délkeleti elkerülõ út mielõbbi megépítésével megoldott
legyen. Ezzel a beruházással a
Zrínyi Miklós, az Ady Endre, a
Szemere Bertalan, a Kisfaludy
Sándor és a Csengery utcák teherforgalma jelentõsen csökkenthetõ lenne.

2014. október 30.
Közrend, közbiztonság, bûnmegelõzés:
Mindannyiunk biztonsága érdekében lépéseket kell tennünk
közbiztonságunk megerõsítéséért.
A rendõrség, a polgárõrség, a közterület-felügyelet a közrend letéteményesei, így nagy szükség van a
szervezett együttmûködésre. A
bûnmegelõzési tevékenység érdekében a pályázati rendszer maximális kihasználásával tervezzük
még több térfigyelõ kamera elhelyezését, mellyel még inkább megelõzhetõek lesznek a szabálysértések és a bûncselekmények. Tapasztalatok szerint, ezek visszatartó
ereje magas fokú. A szükséges területeken bõvítjük a közvilágítást.
Egészségügy, szociális ellátás:
Az ellátás színvonalának megõrzése és fejlesztése városunk vonzerejének és a lakónépesség növekedésének egyik fontos összetevõje. Kötelességünk az egészségügyi
és szociális ellátó rendszer fejlesztése, hogy városunk támogassa az
itt élõket, a betegeket, a rászorulókat, a fiatalokat, az idõseket és a
családosokat egyaránt. Folytatjuk
az alapellátás egységeinek korszerûsítését és a város által fenntartott
orvosi rendelõk felújítását, melyek
szolgálják a betegek gyógyítását és
az egészségügyi dolgozók munkafeltételeinek javulását. Önkormányzatunk a jövõben is kiemelt
feladatának tekinti, hogy tevékenyen segítse az idõsügyi klubok,
szervezetek mûködését, az idõs
emberek boldogulását, társadalmi
aktivitásuk megõrzését, szükség
esetén a róluk való gondoskodást.
Oktatás:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város továbbra is kiemelt feladatot
kíván betölteni a térség, a régió
közoktatási feladatainak ellátásában. Fontosnak tartjuk Nagykanizsa iskolaváros jellegének megtartását, erõsítését, a tanuló város
kihívásnak való megfelelést.
Nagykanizsa elkötelezett amellett,
hogy anyagi és szellemi erõforrásait hatékonyan használva, eredményesen szolgálja a gyermekek
és fiatalok fejlõdését, személyiségük gazdagodását és az egész életen át tartó tanulásra való felkészü-

lést. Biztosítjuk bölcsõdéinkben,
óvodáinkban és iskoláinkban a
mûködésükhöz szükséges feltételeket. Különösen fontos a szakképzési rendszer megújítása, a munkaerõpiac kínálati és keresleti oldala
egyensúlyának a megteremtése.
Az egyik legfontosabb versenyképességi mutató a szakképzett munkaerõ megléte. A stratégiai cél
megvalósítása érdekében javítani
kell az iskolák és a gazdasági irányítók közötti információáramlást,
erõsíteni a képzõk és a gazdaság
szereplõi közötti kapcsolatot.
A Kanizsa TISZK küldetése a
város és a régió képzéseinek, szakmacsoportjainak összehangolása, a
szak- és felnõttképzés integrált fejlesztése. A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszával továbbiakban is szoros együttmûködésre törekszünk az oktatás, a tehetséggondozás és a jövõ gazdaságát
meghatározó kutatás-fejlesztés és
innováció területén.
Kultúra:
Alapvetõ feladatunk, hogy
Nagykanizsa kulturális életében
mindenki megtalálja a számára
legvonzóbb kikapcsolódási lehetõséget. Fontos, hogy a Kanizsai
Kulturális Központ a város és térsége legnagyobb közmûvelõdési
intézményeként egész évben minõségi programokat nyújtson az itt
élõknek, az idelátogató vendégeknek. Azon dolgozunk, hogy minél
több fiatal kapcsolódjon be a város
mûvészeti életébe, legyen az színház, képzõmûvészet, zene vagy
tánc. A Thúry György Múzeum páratlanul gazdag helytörténeti, képzõmûvészeti, néprajzi, régészeti
gyûjteményét minden kanizsai
gyermek ismerje meg a tanulmányai során. A felnõttek felelõssége
abban van, hogy a diákok milyen
élménnyel gazdagodnak, és viszszatérnek-e késõbb, lesz-e belõlük
múzeumlátogató, mûvészetek iránt
nyitott felnõtt. A Halis István Városi Könyvtár sokrétû információés kultúraközvetítõ szolgáltatásait
szintén gyermekkorban kell megismertetni, és segíteni a fiataljainkat abban, hogy rájöjjenek arra,
hogy nem kell, hanem jó a könyvtárba járni. Támogatjuk azon civil
szervezetek közösségformáló, kul-
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túraépítõ tevékenységét, akik
munkájukkal hozzájárulnak városunk szellemi életének sokszínûségéhez. Segítjük és támogatjuk a
történelmi egyházak szolgálatát,
karitatív munkájukhoz, fejlesztési
törekvéseikhez anyagilag is hozzájárulunk.
Sport:
A sport az egészségmegõrzés
egyik legfõbb eszköze, a közösségi élet egyik legfontosabb területe.
Lehetõség szerint növeljük a Sport
Alapot a helyi sportegyesületek támogatására, mûködési feltételeinek javítására. Patronáljuk a tömegsportot és az egészséges életmódot népszerûsítõ rendezvényeket. Kiemelt támogatást biztosítunk az óvodai és iskolai sporttevékenységek mûködéséhez, pályázatokat nyújtunk be a létesítményi
feltételek folyamatos javítására,
egyben örömmel jelentem be,
hogy a 2014. évben megpályázott
4 darab ovifoci pálya a Magyar
Labdarúgó Szövetség támogatásával még ebben az évben megépül.
Turizmus:
Nagykanizsa turisztikai vonzerejét is erõsíteni szeretnénk, melyet csak térségben gondolkodva
képzelünk el. Gyújtópontjában a
programturizmus, a kulturális turizmus és az aktív turizmus állnak, ugyanakkor a gazdasági fellendülés okán szerepet kell, hogy
kapjon az üzleti és konferencia
turizmus is. Támogatjuk a színvonalas szállodai kapacitás fejlesztését és ezáltal a konferencia turizmus feltételeit is megteremtjük. Tovább kell bõvíteni a kialakult turistatájékoztató táblarendszert, turistabarát, színvonalas kiadványokat kell kiadni minden
évben a jobb tájékoztatás érdekében. Át kell gondolnunk a Városi
Uszoda és a Sétakert fejlesztésének koncepcióját, pályázati forrásból történõ bõvítésének lehetõségét. Városunk hírnevét öregbítik a Csónakázó tónál szervezett
rendezvények. A tó és környezete
nagyon sok kanizsai polgár pihenését, tartalmas kikapcsolódását,
sportolását szolgálja, ezért fejlesztése odafigyelést érdemel.
Közös munka:
Hiszek a közös munka, a közös gondolkodás erejében.
Együtt könnyebb és hatékonyabb. Sok feladat áll elõttünk,
de Önökkel közösen dolgozva,
minden területen tovább közelít-

hetünk az általunk megálmodott
kanizsai jövõkép felé. Azért dolgozunk nap, mint nap, hogy városunk dinamikusan fejlõdõ, példaértékû település legyen, melyre valamennyi itt élõ büszke lehet. Csak így tehetjük lehetõvé,
hogy Nagykanizsa otthont teremtsen minél több polgár számára, akik munkát, megélhetést
találnak, gyermekeket nevelnek
és gyarapítják a várost. Célunk,
hogy Nagykanizsa virágzó ipari,
kereskedelmi, oktatási és kulturális központ, vonzó és befogadó
város legyen. Ezen célokat csak
közös munkával, a kormánnyal,
a parlamenti képviselõvel, a megyével, az önkormányzattal és
Nagykanizsa polgáraival együttmûködve tudjuk elérni. Nekünk
Nagykanizsa egyszerre a múlt, a
jelen és a jövõ, a biztos pont.
Küldetésünk: szeretett városunk
szolgálata, e szolgálathoz kívánok sok erõt, jó egészséget és kérem Isten áldását.

Döntöttek az
önkormányzat
bizottságairól
és azok tagjairól
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az alakuló ülésén
elfogadta a közgyûlés mellett mûködõ bizottságokat és azok tagjait.
Pénzügyi Bizottság
Elnök: Bizzer András. Belsõ tagok:
Szõlõsi Márta, Bedõ György, Gábris
Jácint. Külsõ tagok: Vukics József,
Fertig István, Bárdosi Gábor Jenõ.
Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság
Elnök: Dr. Erdõs László. Belsõ
tagok: Jerausek István, Gyalókai
Zoltán, Horváth Jácint. Külsõ tagok: Dr. Varga Eszter, Bánkutiné
Dobri Noémi, Kulik István Zsolt.
Humán Bizottság
Elnök: Balogh László. Belsõ tagok: Bizzer András, Dr. Erdõs
László, Szõlõsi Márta, Marton István. Külsõ tagok: Bene Csaba,
Nagy József György, Papp János,
Gondi Zoltán.
Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság
Elnök: Gyalókai Zoltán. Belsõ
tagok: Balogh László, Bedõ György, Jerausek István, Dr. Fodor Csaba. Külsõ tagok: Dervalits Balázs,
Kovács János, Dr. Polay József,
Berta Krisztián.
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Nincs hatalmasabb erõ,
mint az emberi közösség

Ünnepi térzene, valamint a hagyományõrzõ huszárok, vitézek és
barantások közremûködésével
zászlófelvonás elõzte meg az 1956os forradalom és szabadságharc
58. évfordulóján rendezett városi
ünnepséget a Deák téren.
Az ünneplõk a térrõl az 56-os
emlékkertbe, a koszorúzás helyszínére vonultak, ahol a Nagykanizsai Fúvószenekar és a huszárok
közremûködésével elhelyezték az
emlékezés koszorúit a hõsök emlékmûvénél, amelyet a forradalom
és szabadságharc 50. évfordulója
tiszteletére Taubert László szobrászmûvész alkotott.
Majd az 1956-os forradalom és
szabadságharc nagykanizsai áldozataira emlékezve koszorúkat helyeztek el annál a kopjafánál, amelyet 1989. október 23-ára, a forradalom elsõ szabad ünneplésére állítottak. A koszorúzási ünnepség
Orbán Nándor, a kanizsai nemzetõrség egykori parancsnoka emléktáblájánál zárult.
A Medgyaszay Ház színháztermében, az 1956-os forradalom és
szabadságharc 58., valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25.
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi emlékmûsor helyszínén
Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet.
Skerlágh Józsefné, Kocsis József, Ungor Károly, Balázs László,
Tóth Mária, Marcs Ferenc, Horváth
Ferenc, Korotki István  a városvezetõ elöljáróban néhány nevet, néhány életet sorolt fel azok közül,
akik itt Nagykanizsán felkeltek a
szabadságunkért, és jelet hagytak.
Néhány ember, hatalmas tûz.

Majd Márai Sándor gondolatait
idézte fel: Van egyfajta tûz és indulat, melyet nem a pillanat varázsa fût, nem az érzékek és a kíváncsiság, nem az önzés és a becsvágy
szítanak, nem. Van egyfajta végzetes parázslás az emberi életben,
melyet nem oltanak el megszokás
és unalom, nem olt ki a beteljesülés, nem tud eloltani a világ, igen,
mi magunk sem tudunk eloltani.
Az író, költõ szavaiban felviláglik
az az eredendõ igazság, mely minden emberben õsidõk óta ott rejlik,
és ott lobog: hogy nincs hatalmasabb erõ az egész univerzumban,
mint a szabadság utáni vágyunk. Ezt
az erõt sem kormányok, sem zsarnokok vagy hadseregek nem gyõzhetik
le. Márai e szavai azt a visszavonhatatlan hitet is visszhangozzák a lelkünkben, hogy nincs hatalmasabb
erõ, mint az emberi közösség, mely
akár a vízcseppek sokasága, a szabad lelkek egyesülése révén képes a
megingathatatlan birodalmakat is legyõzni. Hogy függetlensége kivívásáért képes jelet hagyni a jövõnek,
biztosítva az emlékezésen keresztül
az értékek fennmaradását, és a folyamatosságot.
És ezért váltunk, válhattunk
büszke emberekké  hangsúlyozta
Dénes Sándor. Mert rádöbbentünk,
hogy minden béklyó, ami gúzsba
köti életünket, ami próbálja elfedni a bennünk parázsló szabadságvágyat, mindig porba hull a közösségi akarat elõtt. 1956 októberének forradalma ennek a közösségi
szabadságvágynak a kiteljesedése,
és egyben egy birodalom porba
hullásának elsõ világraszóló bizonyossága is.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Hiszen 1956. október. 23-án 13
napra felhasadt a történelem zászlajának szövete. Megszakadt az
idõ folyásának fonala, és megadatott, hogy e kizökkenésben felvirradjon, megvilágosodjon, hogy mi
az ember, az emberség lényege.
1956-ban Magyarországon és itt
Nagykanizsán is hús-vér történelemmé vált Dávid és Góliát bibliai példázata, tanúságot tett a bennünk rejlõ
nagyszerûség, az erõ és az akarat diadala. 1956-ban farkasszemet nézett
egymással az emberben rejlõ óriás,
és az óriásban megbúvó embertelenség, találkozott az erkölcs és az erkölcstelenség. Magyarország, köztük
a kanizsai emberek közössége Dávidként nézett farkasszemet a szovjet
birodalommal és csatlósaival, hogy
meglelje az önmagában élõ óriást,
hogy elvesse a magját egy új világ,
egy új idõszámítás reményének.
Azt mutatta fel e néhány nap hõsies kiállása  emlékeztetett a polgármester, hogy nem lehet elfojtani
senki büszkeségét, hagyományait
és lelkületét, hogy nem lehet elpusztítani egy nemzetet. A világ
tanulta meg akkor, hogy erkölcs
nélkül lehetetlen a létezés, és hogy
nincs olyan hatalom, amely képes
ellenállni az összefogásnak, a közösségi együvé tartozás erejének.
Mert 1956 forradalma és szabadságharca a szabad lelkek egyesülésének a tanúságtétele, a közösségi akarat
és a szabadságvágy megtestesülése, az
emberi tûz és parázslás, vagyis az emberség szimbóluma. És ez nemcsak itt,
a mi hazánkban, a mi városunkban, az
identitásunkat adó történelmünkben,
hanem mindenütt a világon azt jelenti,
hogy e letörhetetlen erõ és akarat ott
lobog minden emberben.
De ezt a lobogást a magyar nemzet fiai és lányai, köztük a kanizsai
hõsök mutatták meg az egész világnak  érintette ismét városunk
nevét beszédében az ünnepi szó-

nok, majd így folytatta: 56 ezért
világtörténelmi csoda, ahol egy kis
közösség révén megmutatkozott
annak hite és reménye, hogy megrendíthetõ a megrendíthetetlen.
Ez a mi büszkeségünk. Ez a mi
felelõs örökségünk. Vállaljuk ezt az
örökséget! Vállaljuk, mert vállalnunk kell! Hiszen az áldozatokra és
a hõsökre való emlékezés egy értékközpontú közösség, egy identitással rendelkezõ társadalom talpköve. Mert õk szembesítenek minket azon értékekkel, a bátor kiállással és a cselekedetükkel, melyek
ezen identitás szívét és lelkét adja.
Az áldozatok és a hõsök szembesítenek minket igaz valónkkal, amely
védve szeretteit és értékeit, nemzetét
és hagyományát, képes kiállni bármilyen erõ ellen, ami veszélyezteti azt.
1956 hõseinek cselekedete és lelkülete így a mi és a világ lelkiismeretét jelenti. Sõt, a tiszta emberi lélek nyílt
felmutatását, a történelemben visszavonhatatlanul megvalósult emberség
tanúságtételét. A magyar emberek
56-ban megmutatták az emberiségben ott rejlõ és szunnyadó parázs fellobbanó lángját, beteljesítették a bennünk rejlõ lehetõséget.

Ezért a felejtés és a közöny önmagunk, a múltunk és ezáltal a jövõnk felejtését és feladását is jelentené, amit nem engedhetünk
meg. Mert akkor kiszolgáltatottá
válunk a világ erõinek, annak olykor érték- és közösségromboló törekvéseinek  figyelmeztetett.
De azzal, hogy ma itt állunk, és emlékezünk, próbálunk méltó örökösei
lenni azon hõsöknek és áldozatoknak,
akik hitték az országunk szabadságát
és függetlenségét. És ebben közösséget vállalhatunk velük, méltó módon
emlékezve, életben tartva ezt a törekvést és értéket, az õ emléküket. Fenntartva az õ hitük lángját  zárta gondolatait Dénes Sándor polgármester.
A korábbi évek hagyományától eltérõen ez alkalommal kitüntetések átadá-

tára, több évtizeden át végzett kiváló gazdasági munkásságáért, valamint a polgári keresztény értékrend
ápolásáért, A Hazáért Arany Emlékkeresztet adományozott Vitéz Bartal
György Andrásnak, a Magyar Politikai Foglyok Zala Megyei gazdasági elnökhelyettesének. A kitüntetéseket vitéz Nagy Ottó, a POFOSZ
Nagykanizsai elnöke adta át.
A délelõtti ünnepség Vitéz Csap Lajos szavalatát követõen a Nagykanizsai
Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium diákjainak Hogy legyen jel  címû emlékmûsorával zárult. S hogy milyen jelet akartak mûsorukkal maguk
után hagyni a diákok, arról Borosné
Landy Györgyi tanárnõ, a mûsor szerkesztõje és rendezõje többek között elmondta, õrizni kívánják a történelmi

sára is sor került. A Magyar Politikai
Foglyok Országos elnöke, Dégi András
a Nagykanizsai POFOSZ elnöke felterjesztésére a polgári keresztény értékrend ápolása valamint a volt politikai
üldözöttek támogatásáért, A Hazáért
Arany Emlékkeresztet adományozta
Cseresnyés Péternek, Nagykanizsa és a
térség országgyûlési képviselõjének.
A Magyar Politikai Foglyok Országos elnöke, Dégi András javasla-

hagyományokat. Annak ellenére, hogy
egy emlékmûsorral készültek a fiatalokkal, elsõsorban a jelenhez kívántak
szólni. Olyan hangsúlyos kérdésekre
akarták felhívni a figyelmet, mint a
nemzeti összefogás fontossága, és nem
utolsó sorban arra, mit jelent magyarnak lenni, mit jelent a hazához való kötõdés és a tevékeny hazaszeretet.
Kanizsa

Miniszteri kitüntetés Nagy Lászlónak
Október 23-a alkalmából Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter Életfa Emlékplakett
arany, ezüst és bronz fokozata
kitüntetést és miniszteri elismerõ okleveleket adott át erdészeti
szakterületen.

Fotó: Mõcsényi Miklós
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Többek mellett Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetésben részesült Nagy László, a
Zalaerdõ Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettese, a zalai és a
magyar erdõgazdálkodás érdekében fél évszázadon át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként.
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Thaiföldrõl érkezõ tanárokat fogadott
Dénes Sándor polgármester

vettek részt. A következõ napokban megismerkedtek Nagykanizsa környékével, felkeresték a
Ludvig Mûvésztelepet, és ellátogattak Hévízre, valamint Keszthelyre is.

nes program várja a mostani tanár
delegációt is.
Október 23-án fogadta õket
hivatalában Dénes Sándor polgármester, majd a délutáni órákban Sztankovics Andrea és
Kolongya Zsuzsanna tanárnõk
kíséretében hintós városnézésen

Fotó: Bakonyi Erzsébet

 kiosztották az idei Uszkár-díjakat

A nagykanizsai állatotthont üzemeltetõ Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület minden évben kitüntetéssel emlékezik meg azokról, akik
kiemelkedõ, önzetlen módon segítették az állatmenhelyen élõ, elárvult

kutyák és macskák életét. Idén Dara
Roland és Velencei Ferenc vállalkozók, a Kanizsa Hetilap szerkesztõsége és a dél-zalai város munkaügyi kirendeltsége részesült az elismerésben. Dara Roland egy több százezer
forint értékû tárolót adományozott a
menhelynek, míg Velencei Zoltán, a
Voter Kft. ügyvezetõjének munkagépei a karanténsor megépítésénél
nyújtottak értékes segítséget.
A helyi munkaügyi központ kirendeltségének kollektívája a tavaly óta
az állatotthonban tevékenykedõ közfoglalkoztatottak munkába állásának

A kft. 1.266.000 Ft vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült a
fenti projekt jóvoltából, mely égisze
alatt zöld sátrukkal részt vettek a
két napos dödölle fesztiválon, az Autómentes Világnap alkalmából egy

B.E.

Volt mirõl írni

Volt mirõl írni. Így nyugtázta lapunk fõszerkesztõje, Dóró
János a köszönõ szavakat, amelyek kíséretében Maros Sándorné, az Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület titkára átadta szerkesztõségünknek az
idei Uszkár-díjat.

Éghajlatvédelmi
Konferencia
a Zrínyi Miklós
Általános
Iskolában
Az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. a NYDOP-3.1.1/B1-13-k2013-0006-PA-4 azonosítószámú
"A fenntartható belváros" címû
projektjének keretében megtartotta utolsó rendezvényét is,
melynek központi témája a globális felmelegedés, éghajlatunk
védelme volt.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány keretében  mely a Vöröskereszt után a világon a második legnagyobb önkéntes szervezet , nyolcfõs tanárcsoport
érkezett Thaiföldrõl városunkba.
A szervezeten belül hagyomány,
hogy tapasztalatszerzés céljából a
tanárok és a diákok egyaránt, elutaznak a világ 80 országának egyikébe. Ezúttal három hetet töltenek
el hazánkban, ebbõl egy hetet Budapesten, négy-négy napot Kaposváron, Nagykanizsán és Sopronban.
Városunk Európa, Ázsia és DélAmerika kilenc országából fogadott már cserediákokat, akik a Batthyány Lajos és a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnáziumban vendégeskedtek.
Magyarország egyébként évek óta
egyre népszerûbb a thaiföldi diákok körében. Érdeklõdnek országunk kultúrája, nyelve iránt. Szí-

5

teljeskörû, akár munkaidõn túl is
végzett adminisztratív és egyéb teendõit látták el. A Kanizsa Hetilap szerkesztõsége pedig önzetlenül biztosított megjelenési és reklámfelületet az
állatotthon eseményei, felhívásai, jótékonysági akciói számára.
Azonban ebben az évben elismerõ
okleveleket is átvehettek azok, akik az
állatotthon elmúlt két évben lezajlott,
látványos fejlesztésében önzetlenül
vállaltak részt. Így emléklapot vehetett
át Bene Csaba, a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola igazgatója,
amelynek diákjai órai munka keretében újították fel az állatmenhely kutyaházait, illetve segédkeztek a karanténsor megépítésénél. A Polgármesteri
Kabinet munkatársai is oklevélben részesültek, mert az állatotthon különbözõ akcióihoz, lakosságot érintõ felhívásaihoz és programjaihoz járultak hozzá
munkakörükbe nem tartozó feladatok
elvégzésével, mint például a rendezvények lebonyolításának megszervezése,
vagy a plakátok megtervezése és elkészítése. Cseresnyés Péter polgármester
pedig azért kapott elismerõ okiratot az
Élettér egyesület elnökségétõl, mert
magánemberként sok százezer forinttal, évek óta támogatja az állatotthon
különbözõ beruházásait, például a kennelsorok vasanyagának vagy a futtatók
drótkerítésének a megvásárlását.
Dr. Papp Attila

rajzpályázatot hirdettek az általános
iskolák között, valamint az Éghajlatvédelmi Világnapra mini-konferenciát szerveztek a családok számára a
Zrínyi Miklós Általános Iskolában.
Benedek Miklós, a nagyszámban
megjelent érdeklõdõ elõtt kiemelte, Földünk folyamatosan melegszik, amelyért a lakosság a felelõs.
Bemutatta, miként változott, olvadt a gleccser az elmúlt évtizedekben, milyen mértékben nõtt a
szémonoxid kibocsátás, valamint

kitért a globális felmelegedés
egyes állatfajokra gyakorolt negatív hatására is. Zárógondolatként
elmondta, hogy éghajlatunk védelme közös probléma, amely ellen
csak közös összefogással tehetünk.
Kanizsa
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Ha az Orff színpadra lép, kéz
összefonva, közönség ülve nem marad

Pergõ ritmusok, fülbemászó
dallamok, igényes elõadás  igazán nehéz lenne megfejteni, mi is
az Orff Ütõegyüttes sikerének
titka. Tegyük még hozzá, hogy
immár két évtizede nem lehet rájönni erre a talányra. Hiszen
egyszerûen csak szeretni és élvezni lehet azt a muzsikát, amit
Bücs Angéla csapata üt ki a
hangszerekbõl.
Tény: az élet folyton folyvást
változik, semmi sem tart örökké.
Kivétel ez alól  mint ahogy magasabb szellemiségek is megmondták  a zene, ami sosem kopik ki a mindennapjainkból. Vannak ugyan tiszavirág életû muzikális trendek, stílusok, illetve formációk, melyek rövid dallamámokfutás után tovatûnnek, viszont ha a melódia, és persze az
elõadói beleköltöztek a lelkünkbe, onnét sosem illannak el. Talán
ezt érezhetik mindazok, akik az
elmúlt évek folyamán szem- és
fültanúi voltak egy (vagy sokkal
több) Orff Ütõegyüttes koncertnek. Az, hogy a csapat tudja, mi
kell a népnek, teljesen biztos,
ugyanis megalakulásuk óta színháztermek százaiban, különbözõ rendezvények garmadájában
adtak nagysikerû koncerteket.
Mint legutóbb hazai pályán, a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban, ahol héthatárra szóló
gálával ünnepelte a majd 60 fõs
ütõs, zenei família fennállásának
húsz esztendejét. A pódiumon
muzsikával, azon túl pedig szavakkal és sztorikkal elevenítette
fel Bücs Angéla, az együttes ve-

zetõje 20 esztendejük legjelentõsebb momentumait. Mint látni
fogják, bõven volt mit
 Mondhatni, minden 1994ben indult útjára, amikor Erdélybõl Nagykanizsára költöztem.
Ebben az évben kezdtem el tanítani a Zeneiskolában, zongoratanárként. Bár ez megelõzõen, még
a felvételin Baráth Zoltán
igazgató úr megkérdezte, van-e
másodhangszerem S, hát volt:
méghozzá a xilofon. Ezt úgy
nyugtázta az intézmény vezetõje,
hogy jó lesz még valamire. Majd,
nem sokkal késõbb Budapestre
küldött továbbképzésre, hogy
megismerkedjem az Orff-módszerrel, ami leegyszerûsítve
egy egyedülálló pedagógiai módszer: a tánc, a beszéd, a muzsika
és a mozgás együttes alkalmazása a zenei oktatásban. A tanultakat szerettem volna kipróbálni
a gyakorlatban: a szolfézscsoportomban pedig partnerre leltem.
Fogtuk hát a korábban hányódó faxilofonokat, és játszani
kezdtünk, oly módon, miként
Carl Orff kidolgozta. Majd egy
iskolai koncert alkalmával kiléptünk a gyakorló-termünk falai
mögül, ráadásul jelmezben, kínainak maszkírozva: voltaképpen ekkor született meg hivatalosan az Orff Ütõegyüttes.
Nem sokkal késõbb már a maroknyi csapat létszáma tucatnyira
duzzadt, s hát több embernek,
több kéznek több hangszer szükségeltetett. Amik kezdetben még
xilofonok voltak, késõbb pedig
már  ahogy Bücs Angéla mondta
 mozaikosütõegyüttes lett a

zenekar: zongorával, dobbal,
marimbával, vibrafonnal, glockenspiellel egészült ki hangszerállományuk.
 Ha közhellyel akarnék élni, a
nagy áttörést ütõegyüttesünknek
egy nyári tábor hozta el. A borsfai
zenei vakáción mutattuk meg,
hogy is muzsikálunk, ütõsökkel,
ütõs-módon. Ekkor szeretett bele
sok fiatal az ütõs hangszerekbe, és
kis zenei magunk elkezdte kinõni magát.
 Ehhez persze az is hozzájárulhatott, hogy könnyen érthetõ
és igazán szerethetõ dallamokat
játszottunk, és játszunk azóta is.
A magyar muzsika állandó, szerves részét képezi repertoárunknak, a tradicionális zenék, latin
dallamok szintén hallhatóak koncertjeinken.
Apropó, koncertek. Mint már
utaltunk rá, felsorolhatatlanul sok
fellépése van/volt az Orff Ütõegyüttesnek: ország- és Európaszerte. De nem csak koncertek százaival büszkélkedhet a csapat, hanem nagyon rangos elismerésekkel is.
 A Kreatív díj, 2000 óta folyamatos arany minõsítés a Helikon
Fesztiválon, a Príma Primissima
díj egyaránt sokat jelent nekünk.
De ezek a kitüntetések sem pusztán a mieink: azoké is, akik sokat segítenek nekünk, mindenben. Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója, az intézmény több pedagógusa, az együttes tagjainak
családja egyemberként mellettünk áll, a kezdetektõl. A díjak
így az övéik is.
 Ha meg kellene számolnom,
hány fõs a mi zenei családunk,
bizony nem lenne könnyû dolgom, hiszen annyian tartozunk
össze. Már maga az Orff Ütõegyüttes is hétgenerációs: a legkisebbektõl az idõsebb korosztályig több évjárat fellelhetõ a
több mint félszáz fõs családunkban. Összetartozás, zene, siker, a
közönség szeretete és sok munka
 ez visz minket tovább az úton.
Reményeink szerint még jó pár
húsz esztendeig
Szabó Zsófi

Határtalanul

Három ország, három városának három fotós közössége 
a Csáktornyai, a Lendvai és a
Kanizsa Fotóklub  mutatta be
alkotásait a minap a Magyar
Plakát Házban. A Határtalanul
Dunán innen  Murán túl címet
viselõ, november 8-ig látogatható nemzetközi fotókiállítást
Eifert János fotómûvész nyitotta meg, köszöntõt mondott Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
A jeles kulturális eseményt megtisztelte jelenlétével Csáktornya
polgármestere és Horváth Ferenc, a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke.
A kiállítás alapgondolata és a 120
képet album formájában is megjelenítõ kiadvány ötlete Peterman Károly kanizsai klubtag nevéhez fûzõdik. A fotós elmondta, számtalan
közös fotótúra, piknik és fotókiállítás fémjelzi a fotóklubok öt éves
múltra visszatekintõ baráti kapcsolatát. Most úgy érezték, a kanizsaiakon van a sor. Terveik megvalósításához sok segítséget kaptak városunk önkormányzatától, és néhány
helyi vállalkozótól. Így születhetett
meg Nagykanizsán a három fotóklub közös munkáját bemutató
színvonalas, fekete-fehér képeket
tartalmazó kiadvány.
 A fényképezés a XIX. század
legnagyobb találmánya, mûvelõi
számára szerteágazó, különféle témákat és mûfajokat, a legváltozatosabb eszközhasználatot és technikát
igénylõ alkotó tevékenység  hangsúlyozta megnyitó beszédében és a
kiállítást kísérõ fotóalbum bevezetõjében Eifert János.  Fizika, kémia,
geológia, csillagászat, anatómia,
pszichológia, technika és esztétika,
ember és környezete, teste és lelke,
és még sok minden  bármennyire is
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 határtalan szabadsággal
meglepõ megállapításnak tûnik  a
fotográfiában fókuszál. Akár mesterségként, mûvészetként, tudományként, hitként, vagy a kommunikáció
eszközeként használjuk, a világ,
benne önmagunk megismerésének és
megörökítésének eszközét jelenti. A
Határtalanul címû fotópályázat kiállítása a mai világunkat tükrözi, és a
XXI. század keretébe illeszti a fényképezés sokoldalúságát. Ennek tükrében még inkább értékelendõ és becsülendõ a kiállítás, amelynek magas
színvonala az egyén és a közösség
egymásra ható  az igényességre törekvõ, a szabályokat és konvenciókat
bátran átlépõ, az esztétikai és technikai eszközöket bravúrosan kezelõ, érzékenységgel és tehetséggel megáldott mûvészek, gondolkodó és együtt
érzõ alkotók  szellemiségébõl következik  fogalmazott a fotómûvész.
Összességében elmondható, hogy jó
színvonalú és érzékelteti azokat az
irányzatokat és törekvéseket, amelyek a nemzetközi fotómûvészeti életet, szellemi tereit jellemzik. A pályázat kiírói részérõl jó ötlet volt fekete-fehérben gondolkodni, és az általában kötelezõ tematika mellõzésével
a fotómûvészet minden mûfaját, témáját, alkalmazási területét érvényesülni engedni. A fotográfusok meg is
hálálták ezt a határtalan szabadságot.

Cserébe ugyanis olyan végtelen szellemi teret adtak, ahol a nézõ, a kiállítást látogató a saját érzéseit és gondolatait is beépítheti a képekbe, miközben egyfajta párbeszéd indulhat
az alkotó és a befogadó között. Divatos szóval mondhatjuk, hogy a képek
jól kommunikálnak. Köszönet a
fotográfusoknak  jegyezte meg
Eifert János, akik legjobb munkáikat
adták a nyilvános bemutatáshoz, és
köszönet a szervezõknek, hogy a pályázat legjobb képei itt Nagykanizsán, a Magyar Plakát Házában bemutatásra kerülhettek.
A kiállítók  Kovács Krisztián, Kiss
Nándor, Ujhelyi Zsolt, Horváth Zoltán,
Makrai Márton, Miklós Kristóf, Peterman Károly, Kotnyek István, Dolmányosné Balogh Éva, Lipódi László,
Molnár Tibor, Simán László, Tollár Eszter, Török Tibor, Varga Szilárd, Zágon
László, Davor Dolenèiæ, Mario Blaeviæ, Ivan ardi, Dino Simek, Valentina
Vukadinoviæ, Petar Sabol, Lucija Trupkoviæ, Danijel Blazeka, Marko Gotal,
Petar Grozni Kovaè, Nikola Hrenjak,
Zoran Kolariæ, Filip Luèin, Davorin
Mance, eljko Ovèar, Dino Simek,
Dorian ipo, Valentina Vukadinoviæ,
Darko Vuruiæ, Davor erjav, Biserka
Sijariè, Kristian Jesenoviè, Igor Vuèko,
Miran Dominko, Igor Ternar, Danijel
Blazeka, Marko Gotal, Petar Grozni

Kovaè, Nikola Hrenjak, Zoran Kolariæ, Filip Luèin, Davorin Mance, eljko
Ovèar, Dino Simek, Dorian ipo, Valentina Vukadinoviæ, Darko Vuruiæ,
Davor erjav  és mások, akik a képeiket adták. A zsûri nagy gonddal válogatott, a szervezõk jól teljesítettek, a képek
falra kerültek. Hogy milyen értékeket
közvetítenek, hogyan jönnek át az érzések és gondolatok, milyen szépséget sugároznak, azt majd a kiállítás-látogató
közönség dönti el.
Ugyancsak sok érdeklõdõt  köztük húsz, Pécsrõl érkezõ alkotót 
vonzott a megnyitót követõ napon
az Eifert János által vezetett Fotó
workshop a Medgyaszay Házba,
ahol lányok közremûködésével a
fényt és a mozgást követhették optikájukon keresztül a fotósok.
S, hogy mennyire zajlik az élet a
HSMK-ban mûködõ Kanizsa Fotóklub háza táján, azt nemcsak az mutatja, hogy a megnyitó ünnepségen
kicsinek bizonyult az érdeklõdõk
számára a plakát ház emeleti kiállítótere, hanem az is, hogy a napokban egy újabb helyszín kínált bemutatkozási lehetõséget számukra. Október 24-én a lendvaiak szervezésében nyílt közös tárlatuk immár osztrák fotósokkal kiegészülve Szlovéniában, a gradi várban. S ha valamennyien úgy akarják, lehet, hogy
néhány év múlva, már négy fotóklub
barátságáról beszélhetünk
Bakonyi Erzsébet

Gyógyszertári ügyelet - november
2014. november 1.
2014. november 2.
2014. november 3.
2014. november 4.
2014. november 5.
2014. november 6.
2014. november 7.
2014. november 8.
2014. november 9.
2014. november 10.
2014. november 11.
2014. november 12.
2014. november 13.
2014. november 14.
2014. november 15.
2014. november 16.
2014. november 17.
2014. november 18.
2014. november 19.
2014. november 20.
2014. november 21.
2014. november 22.
2014. november 23.
2014. november 24.
2014. november 25.
2014. november 26.
2014. november 27.
2014. november 28.
2014. november 29.
2014. november 30.

BENU GYÓGYSZERTÁR, TÁBORHELY U. 4.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAY U. 14.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
BENU, TÁBORHELY U. 4.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAY U. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
BENU, TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAY U. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
BENU, TÁBORHELY U. 4.
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Az "Én hobbim" sorozat keretében Némethné Rádi Éva quilling
(papírcsík) technikával készített
munkáinak bemutatása. Megtekinthetõ: november 8-ig.
Október 30. 15 óra
Városi Diákiroda
HALLOWEEN-PARTY

Töklámpás faragás, kézmûves foglalkozás
(halloweeni álarcok, kellékek készítése)
vetélkedõ, álarcos bál.

November 3. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Rejtõ Jenõ: PISZKOS FRED, A
KAPITÁNY - zenés játék. A Fogi-

Budapesti Bulvárszínház elõadása
Fõbb szereplõk: Bezerédi Zoltán, Miller
Zoltán, Vándor Éva, Balikó Tamás. Belépõdíj: 3 500 Ft.

November 4-5-6. 10 és 14 óra
Gyermekszínház - Csukás István Bergendy István: SÜSÜ, A SÁRKÁNY - zenés mesejáték a budapesti
Fogi Színháza elõadásában.
November 4.: 10 óra Mazsola bérlet, 14
óra Tapsi bérlet. November 5.: 10 óra
Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet. November 6.: 10 óra Vackor bérlet, 14 óra
Hápi bérlet. Belépõdíj: 700 Ft.

November 5-7.
"AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR" -

Ifjúsági emléknapok az I. világháború 100.
évfordulója tiszteletére. Részletes program:
November 5. 16.30 óra. "A huszárság 500
éve" - a tököli Mikecz Kálmán Honvéd és
Huszár Hagyományõrzõ Egyesület kiállítása. Megtekinthetõ: november 5-9-ig. Az "I.
világháború emlékezete" - Sasvári Tiborné
képeslap gyûjteményének bemutatása a
színházi elõcsarnokban. Megtekinthetõ: november 5-30-ig.

November 6. 11 óra
Rendhagyó történelem óra középiskolás diákoknak

Elõadó: Paksy Zoltán fõ levéltáros, Magyar
Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára

93/510-135
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-620
93/510-135
93/311-607
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135

08:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00

November 7. 11 óra
"Ferenc Jóska fújatja a trombitát" - katonadalok a Kákics Népzenei
Együttes elõadásában.

November 7. 15 óra
Az I. Világháború diákszemmel vetélkedõ a város középiskolás
tanulói számára
Szervezõk: a Kanizsai Kulturális Központ és a Városi Diákiroda.

November 6. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft.

November 7. 20 óra
ISMERÕS ARCOK KONCERT
Vendég: HUNGARICA együttes

Kapunyitás: 19:30. Belépõdíj: elõvételben: 2 590 Ft, a helyszínen: 2 990 Ft.
Információ: 93/510-011.

November 7. 18 óra
IFJ. SÁNTA FERENC ÉS
CIGÁNYZENEKARA

Közremûködik: Galambos Lívia operett énekes, Káldi Kiss András operaénekes

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

36.qxd

36.qxd

2014.10.30.

8

13:58

Page 8

Kanizsa 25  Hirdetés
Lakossági tájékoztató - parlagfû
gyûjtési akció és rajzpályázat

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Nagykanizsa MJV Önkormányzata, az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Netta-Pannónia Környezetvédelmi
Kft. közös szervezésével 2014. július 14.-18. között meghirdetett Parlagfû Gyûjtési Akció és a "parlagfû-mentesítés" rajzpályázat eredményhirdetésére technikai okok miatt 2014. november 3.-án 15.00 órakor kerül sor.
Helyszín: Egészségügyi Alapellátási Intézmény (8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5.)

2014. október 30.

A látás hónapja
a Sashalmi Optikában

Minden résztvevõt szeretettel várunk és megértésüket köszönjük.
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

Idén ismét megrendezésre kerül
a Látás Hónapja elnevezésû kampány országszerte. Ennek keretében Nagykanizsán, mint kijelölt
üzletben, a Sashalmi Optikában is
jelentkezhetnek ingyenes látásellenõrzésre és szaktanácsadásra az
érdeklõdõk. Mindezt két helyen is
megtehetik, egyrészt a Sugár út 1.
szám alatt, másrészt a Platán sor
1-ben. A kampány ideje alatt az
oda látogatókat diplomás optometrista vizsgálja meg.
A látás hónapja a Magyar Látszerész Szövetség és az optika
szakma által közösen létrehozott
kampány. A szervezõk célja, hogy
kialakítsák és fejlesszék a magyar
lakosság látáskultúráját, ezáltal
elõsegítsék a megfelelõ látásélességgel elért biztonságosabb közlekedést és a teljesebb életet.
Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, a szemünk
állapotával mégis érdemtelenül keveset foglalkozunk. A látásvizsgálat
során nem csak egy esetleg késõbb
súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség, vagy akár magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetõk. A gyakori fejfájás, a rossz
közérzet kiváltó oka több esetben lehet az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy nem megfelelõ látásjavító eszköz használata. S ezekben a problémákban szinte minden
korosztály érintett, mert az élet- és
munkakörülmények változásával
egyre több embernek, és egyre fiatalabb korban van szüksége korrekcióra. Ebben a hónapban ez a térítés nélküli szolgáltatás ingyenes látásellenõrzésbõl és szaktanácsadásból áll.
 Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítõ, vagy egyszerûen csak kíváncsi, hogy milyen a látásélessége, keressen fel minket a
már megadott helyek egyikén, ahol
szemész szakorvosok és látszerész
áll rendelkezésükre. Nálunk a szak-

értelem párosul minõséggel, az ízléssel és a korrekt árakkal, így a
széles választékból, a legújabb
vizsgálati eljárásokkal tökéletesen
személyre szabott szemüveget tudunk készíteni, s mindezért akár
Szép kártyával vagy Erzsébet utalvánnyal is fizethetnek  mondta
Sashalmi Erika látszerész mester.
Napjainkban a szemüveg, már
nem csak egyszerû látásjavító eszköz, hanem megjelenésünk egyik
legmarkánsabb
kiegészítõjévé
vált, ezért hasznossága mellett az
is fontos, hogy néz ki. A Sashalmi
Optikában a tökéletesen személyre
szabott szemüveg készítése a megyében egyedülálló módon, egy
csúcstechnológiás VisiOffice készülék pontos mérései alapján történik. Az így készített szemüveg
erõlködésmentes, ötször precízebb
látásélményt biztosít. Ez a ma létezõ legmodernebb eszköz ahhoz,
hogy a szemüvegkeret és lencse
kiválasztásánál a lehetõ legjobban
döntsön. Egyedülálló mérési módszerekkel  mint az eyecode szemforgáspont mérés és a domináns
szem figyelembevétele  készül el
a tökéletesen személyre szabott
szemüveg. A másik újdonság a
Varilux S 4D, amely egy új generációs eszköz, melyet az Essilor,
egy a szemüveglencse gyártásban
világvezetõ cég fejlesztett ki. Áttöri a multifokális lencsék eddigi
korlátait, és széles látóteret, gyors
reakcióidõt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít.
A Sashalmi Optikában a most, a
kampány keretében ingyenes látásvizsgálat mellett lehetõség van
szürkehályog és glaucoma szûrésre, egyénre szabott kontaktlencsék
rendelésére, napszemüvegek vásárlására, munka- és védõszemüvegek készítésére, illetve egyéb
kiegészítõk (nagyító, hõmérõ,
szemüvegtokok, stb.) vásárlására
is. Speciális készülék segítségével
már kisgyermekek szemét is tudjuk vizsgálni, pupillatágítás nélkül. Az üzletben a kampányidõszakon kívül is lehetõség van
szemorvosi vizsgálatra, amely feladatot Dr. Joós Mária szemész adjunktus hétfõnként 15.30-16.30
óráig, míg Dr. Czigány Róbert szemész fõorvos szerdánként 15-17
óráig lát el.
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Bursa Hungarica A típusú pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a
2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési
önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a
felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (a továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl
szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrendelet állandó lakóhely fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény lakóhely fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú, illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2015 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen .
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben vesz részt
- a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra fel
kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A
pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2014.
november 7.
A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
a) A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015.
tanév elsõ félévérõl.
Amennyiben a pályázó egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsõoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsõként
létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett  egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár  kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsõoktatási intézményt köteles megnevezni.
b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
c) A szociális rászorultság igazolására egyéb okiratok.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együttlakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem:
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A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,
valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt
kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. torvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezõgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történõ
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
10.a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPERBursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére  kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából  átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és
az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidõben, amely azonban nem
lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást
csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidõ: .. nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden, határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
e) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat
ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a
meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról 2014. december 19ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben ér-
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tesíti a pályázókat. A Támogatáskezelõ az önkormányzati döntési listák érkeztetését követõen 2015. január 16-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésrõl az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását
követõen 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes öszszegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsõoktatási intézmények a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az állam által támogatott tanulmányok idõtartamára tekintettel állapítják meg.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2014/2015.
tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév: a
2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév elsõ (õszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ
Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási öszszegét. A Támogatáskezelõ a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek
(felsõoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelõ számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató  az állami költségvetés terhére  a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsõoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett  egyik szakon nem hitéleti, a
másik szakon hitoktató, illetve hittanár  kétszakos képzés esetében a hallgató számára az
állami felsõoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés elõtt a jogosultságot,
valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az õszi félévben október hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ
ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdõdik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban
az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17.
pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
- személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj
folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton
megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével
az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az
ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési
és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelõ látja el.
A Támogatáskezelõ elérhetõsége: Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ Bursa Hungarica
1381 Budapest, Pf.: 1418, Tel.: (06-1) 795-5600, E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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Bursa Hungarica B típusú pályázat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával Együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok felsõoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsõoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatait az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (továbbiakban: Támogatáskezelõ) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok
látják el.
A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül
a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezõk részesülhetnek. [A Kormányrendelet állandó lakóhely fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény lakóhely fogalmának feleltethetõ meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel
rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2014/2015.
tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások; vagy b) felsõfokú diplomával
nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a
2015/2016. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: középiskolai akkreditált iskolarendszerû
felsõfokú szakképzésben vesz részt, a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos
és szerzõdéses állományú hallgatója, doktori (PhD) képzésben vesz részt, kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben elõször nyernek felvételt felsõoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új
jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenõrzését és feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2014.
november 7. A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelezõ mellékletei:
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl.
2. A szociális rászorultsága igazolására egyéb okiratok.
A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kötelezõ mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
Egy háztartásban élõk:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen
együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek.
Jövedelem:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert
költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói
adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez,
a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel. Befizetési kötelezettségnek minõsül a
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személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Nem minõsül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. annak a mezõgazdasági vagy turisztikai idénymunkára, illetve alkalmi munkára történõ
foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelezõ legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem
haladja meg,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
10.a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben
végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetõjogi felelõsséget vállal azért, hogy az EPERBursa rendszerben rögzített, a pályázati ûrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati ûrlapon és
mellékleteiben nem a valóságnak megfelelõ adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerbõl pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy:
a) a pályázati ûrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat
nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelõ részére  kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából  átadja, illetõleg az ösztöndíj idõtartama alatt maga kezelje;
b) a Támogatáskezelõ személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából az ösztöndíj idõtartama alatt kezelje;
c) a felsõoktatási intézménybe történõ felvételi jelentkezése eredményérõl az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelõnek, illetõleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) a felsõoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelõnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e) a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történõ kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a
támogatásra való jogosultság ellenõrzése céljából történõ továbbításához.
A pályázók büntetõjogi felelõsségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati ûrlap benyújtásakor felsõoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2014. december 8-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenõrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidõben, amely azonban nem lépheti túl a
pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidõ: .. nap
b) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerbõl nyomtatott pályázati ûrlapon, a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
c) minden határidõn belül benyújtott, formailag megfelelõ pályázatot érdemben elbírál, és
döntését írásban indokolja;
d) csak az illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ pályázókat részesítheti támogatásban;
de) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bõrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának
objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttmûködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszûntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás viszszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
A felsõoktatási intézménybe jelentkezõk számára megítélt támogatást az önkormányzat viszszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területérõl. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik
a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követõ tanulmányi félévtõl ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésrõl
A települési önkormányzat a meghozott döntésérõl és annak indokáról 2014. december 19ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat. A Támogatáskezelõ az önkormányzati döntési listák érkeztetését követõen 2015. január 16-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat
az önkormányzati döntésrõl az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelõ az elbírálás ellenõrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követõen 2015. március 13-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési
önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes
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összegérõl és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felvételi értesítõ másolatának megküldésével köteles 2015. augusztus 31-ig a
Támogatáskezelõ részére bejelenteni, hogy a 2015/2016. tanévben melyik felsõoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a
2015-ös felvételi évet megelõzõen nyert-e felvételt felsõoktatási intézménybe. Az a pályázó,
aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következõ évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülõ ösztöndíjas a támogatás
idõtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a
2015/2016. tanév elsõ félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.
A támogatott hallgatók ösztöndíjra való jogosultságát a felsõoktatási intézmények a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47. §-ában foglaltak figyelembevételével, az
állam által támogatott tanulmányok idõtartamára tekintettel állapítják meg.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, (kivéve ha az a folyósítás elsõ féléve) az ösztöndíj
folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj idõtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév (a
2015/2016. tanév, a 2016/2017. tanév és a 2017/2018. tanév).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2015/2016. tanév elsõ féléve. Az önkormányzatok egy
tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelõ Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelõ a
beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetõhelyek (felsõoktatási intézmények)
szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizetõ felsõoktatási
intézményekhez abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát
visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási öszszeget továbbította a Támogatáskezelõ számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsõoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytõl a hallgató  az állami költségvetés terhére
 a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy idõben több felsõoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsõoktatási intézmény folyósítja számára az
ösztöndíjat, amellyel elsõként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsõoktatási intézmények
szerzõdése alapján folyó, közösen meghirdetett  egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon
hitoktató, illetve hittanár  kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsõoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés elõtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2015. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az õszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésõbb a felsõoktatási intézményhez történõ átutalást követõ elsõ ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdõdik, azt a
hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az
esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre
az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsõoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülõ hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idõszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintõ változásról haladéktalanul (de legkésõbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsõoktatási intézményt és a Támogatáskezelõt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük.
Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok helyének megváltozása (az új felsõoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megnevezésével); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása; személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követõen, legkésõbb június 30-ig, illetve január 31ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsõoktatási intézmény részére visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthetõ Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton
megküldve a Támogatáskezelõ címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az
ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévrõl és az ösztöndíj további félévi részleteirõl is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelõ
adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban
nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyerésérõl szóló tájékoztatást
már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelõi, koordinációs, a települési és
a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ látja el.
A Támogatáskezelõ elérhetõsége: Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 1381 Budapest Pf.
1418, tel.: (06-1) 795-5600, e-mail: bursa@emet.gov.hu. Internet: www.emet.gov.hu (Bursa
Hungarica).
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Fotó: Varga Mónika

Szenvedélyes vadász és fordító

Augusztus végén jelent meg
Siegfried Erkel harmadik olyan
vadászati témájú könyve, amely
magyar nyelven is kiadásra került. A két utóbbit Hopp Eszter
fordította. A Zalaerdõ Zrt. kanizsai központjának vadászati üzletkötõje maga is szereti a természetet és korábban sokat vadászott.
Egyik õse az egyiptomi alkirály
fõlovásza volt (mint azt szenvedélyes családfakutató nagybátyjától
egyszer hallotta), s ez frappáns válasznak tûnt, amikor az egyetemi
felvételin arra kérték, nevezzen
meg akár egyetlen õsét, aki nem
vadász volt. De, félretéve a viccet,
anyai ágon egészen Kaán Károlyig, a legnagyobb magyar erdészig vezethetõ vissza a rokoni kapcsolat. A tõsgyökeres magyar
család amúgy apai ágon osztrák,
anyai ágon német és francia vérvonalból fakad.
 Berzencén születtem, majd rövid kanizsai tartózkodás után Szentpéterföldén nõttem fel, ahol erdészetvezetõ édesapámat és bátyámat
eleinte félve ugyan, majd egyre nagyobb élvezettel kísértem el a vadászatokra  emlékezett vissza. A lõtt
vad mindennapos látvány volt az
erdészeten, azt hamar megszokta,
aztán amikor 18 éves korában
édesapja meglövette vele Nován
élete elsõ õzbakját, azt is megtanulta, hogy milyen az, ha a vadászaton nemcsak nézõ valaki. Addig csak konzervdobozokra, üres
üvegekre lõtt nagy ritkán.
 Nem tudtam, mi legyek. Apu
nem tanácsolta, hogy nõ létemre
én is erdõmérnöknek tanuljak, viszont semmi máshoz nem volt
kedvem. Harmadikos gimnazista
koromban apu egyik munkatársa
beszélt rá, hogy mégis vállaljam,

így bátyámmal szinte együtt végeztük az egyetemet. Pedig valóban nem könnyû a nõknek a férfiak közt helytállni  mondta nevetve Hopp Eszter. Példaként azt említette, hogy egyetlen egyszer lõtt
egy hajtásban három disznót, és
mivel nem volt több tölténye, helyet cserélt baloldali szomszédjával, aki addig még lövést sem tett.
Ennek úgy ment híre: Az Eszter
megijedt és elfutott!. Egyszer pedig a baki tsz-tõl kért egy olyan
traktort, ami összetolta volna a vágástéren a levágott ágakat. Ezt úgy
hallotta vissza, hogy megsüllyedtek a Gaz kocsival az erdõben. Pedig sohasem süllyedt meg Uazzal,
sõt, egyszer kihozta a kollégája által otthagyott, mély hóba csúszott
autót. Erre pedig az volt a válasz: az nem létezik!
 Elsõ munkahelyem a
csömödéri fûrészüzemben volt,
onnan kerültem Bakra, ahol nagyon szerettem dolgozni és lakni.
A kertemben kezdõdött az erdõ,
gyakori látogatóim voltak a sünök,
a pelék, róka is jött barackot lopni,
õzbak is pihent az ablakommal
szemben. Kanizsai munkám elsõ
évében még Bakról jártam be naponta, esténként, amikor már közeledtem, úgy éreztem: megérkeztem a béke szigetére.
Az elejtett vadakhoz visszatérve, az elsõ õzbakot aztán több is
követte. Egyszer a kislánya úgy
mutatta be a lakásukat a barátaiknak, hogy karjával körbe intett:
És ezt a sok száz vadat mind
anyu lõtte!
 Biztos voltam benne, hogy
még száz sincs az, de azért megszámoltam, és meglepõdve jöttem
rá, hogy a kerek, ünneplõs, századik helyre az Afrikában lõtt kafferbivalyom került  mondta.

Ezen kívül lõtt már többek között
nagy kudut, oryxot, jávor antilopot,
sõt, siket- és nyírfajdot is. Lakásának falain alig akad már üres hely.
Azonban miután megszületett a kislánya, és bekerült a kanizsai központba, egyre ritkábban jutott ki vadászni. Szabadidejében sem szeret
tétlenül ülni, így telente, amikor a
kertben már nem lehetett dolgozni,
kézimunkázott (kötött, horgolt,
hímzett), majd jött a fordítás.
 Nem tartom magamat szakfordítónak. Vadász vagyok, ismerem
a vadász szaknyelvet és tudok németül  emelte ki. Németül párja
révén tanult meg, aki természetesen vadász, és csak nagyon kevés
szót tud magyarul. A családban
csak a lányuk nem választotta a
szülõk hivatását, bár rengeteget
járt velük vadászni.
 Amikor gyesen voltam a lányommal, akkor a bátyám német
nyelvtanfolyamra járt és sokszor
átjött hozzám, hogy segítsek neki.
Ekkor gondoltam rá, hogy én is
megpróbálom a nyelvvizsgát. Sikerült is megszereznem  mondta.
A fordítás gondolata 2003-ban
vetõdött fel az akkori vezérigazgató, Feiszt Ottó fejében, aki rengeteget olvas és gyûjti a könyveket.
Elõször gróf Károlyi Lajosnak az
Egy élet a vadászatért címû könyve került terítékre. A gróf olyan világhírû apróvad-vadászatokat rendezett Tótmegyeren, melyeknek

eredményeit még indiai maharadzsák is számon tartották.
 Ottó azt javasolta, hogy hárman fordítsuk le a könyvet. Munka
után télen, amikor a sötétben úgysem lehet kint semmit sem csinálni,
igen alkalmas az idõ az ilyen munkára, mert nem csak nyelvtudás kell
a fordításhoz, hanem türelmes ülõke is: bizony, hosszú órákat kell
ülni és írni. Novemberben nekiveselkedtem tehát, és egyszercsak azt
vettem észre, hogy szinte az egész
könyvet lefordítottam egyedül. Két
férfikollégám végül nem is fordított
semmit. Aztán rendszer lett belõle,
hogy a Zalaerdõ évente megjelentet
egy könyvet. Ottó hozta az ötleteket, hogy mely könyvet kellene magyarul is elérhetõvé tenni  meséli
Hopp Eszter.
Azóta új vezérigazgató lett, de a
fordítás maradt. Az osztrák vadásztól, Siegfried Erkeltõl a Bakok! címû könyvet ültette át magyarra. Idén pedig a Disznók! címû kötetet fordította le alig négy
hónap alatt. Ezt Sohollárban, a Zala Megyei Vadászati Évadnyitón
mutatták be. A Zalaerdõ Zrt. kiadásában megjelent könyv 59 fejezetben foglalja össze Siegfried Erkernek a vaddisznókról szerzett ismereteit, a vadászati módoktól
egészen a vadhús elkészítéséig.
Most pedig ismét közeledik a
tél Reméljük Hopp Eszter újabb
fordítással gyarapítja a magyarul
elérhetõ, külföldi írók tollából
származó vadászati irodalmat.
Varga Mónika
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Irodavezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Csõszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Gyártás elõkészítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Értékesítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Postai dolgozó
középfokú
megegyezés szerint
Hálózatszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Adminisztrátor
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Esztergályos
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Faesztergályos
szakirányú
megegyezés szerint
Fûrészgép kezelõ
középfokú
megegyezés szerint
Fûrészüzemi dolgozó
8 általános
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.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
A beígért határidõket nemcsak a munkahelyén illik betartania, hanem otthon, családi
körben is. A párja érdeklõdését fogadja türelemmel és válaszoljon a kérdéseire. Energiáját ne evéssel, hanem mozgással pótolja.

IV.20.V.20. Bika
A bolygóállások szerint nem kell ráülnie
a pénztárcájára ahhoz, hogy jusson is,
maradjon is pénze a kiadások mellett. A
szabadidejét úgy ossza be, hogy szeretteinek ne kelljen hiányolni a jelenlétét.

V.21.VI.21. Ikrek
Õsszel lelassul a természet, lassuljon le ön
is egy kicsit az egészsége érdekében, nemcsak a munkavégzés terén. A bolygóállások szerint a gyorsítás csak kocogás közben ajánlatos, autóvezetés közben nem.

VI.22.VII.22. Rák
Mostanában egyre határozottabban mondja ki mindazt, amire vágyakozik. A másoktól kapott ígéretek most megvalósulni látszanak, csak legyen türelmes. Addig is
vértezze fel magát vitaminokkal.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A családjában továbbra sem lepõdik meg
senki azon, hogy vonzódik a pénzhez.
Vibrálásával mindenkit megelõz a munkában is. A kifáradás ellen idõnként adja
át társának a tennivalókat.

VIII.23.IX.22. Szûz
Rokonok, ismerõsök látogatására számít a
hétvégén. A beszélgetés során nem marad el
a jó ízû nosztalgiázás sem. A hangulat fokozása érdekében készüljön fel a vendégek fogadására finomságokkal, édességgel.

IX.23.X.22. Mérleg
Pénzügyi gondjai ugyan nem lesznek a közeljövõben, de az egyre hosszabbodó esték,
gondolkodóba ejtik. Talán fel kellene újítani a kapcsolatait azokkal az ismerõseivel,
akikkel régebben jól érezte magát.

X.23.XI.22. Skorpió
Mostanában szinte vonzza az önhöz hasonló gondolkodású új ismerõsök társaságát.
Nekik köszönhetõen harmonikus, szép napokra számíthat. Anyagi ügyek, kiadások
nem zavarják meg a mindennapjait.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha független, a csillagok állása szerint nem
számíthat harmonikus napokra a szerelem
terén. Ha tudatosan szemléli a valóságot, és
a csillagok elõrejelzését csupán figyelmeztetésnek tekinti, megváltozhat minden.

XII.22.I.20. Bak
Ha bele akar fogni valamibe, ne azzal foglalkozzon, hogy milyen következményekkel, netán kellemetlenséggel járhat. Az ismerkedés terén a csillagok új alkalmakat
jeleznek. Használja ki a lehetõségeket.

I.21.II.19. Vízöntõ
Mivel mostanában jók a megérzései, kellõ
idõben el tudja dönteni, hogy változtasson-e
munkahelyet vagy sem. Ha meghozta a döntését, töltsön több idõt a párjával, még mielõtt végleg ellaposodna a kapcsolatuk.

II.20.III.20. Halak
Jót tesz az egészségének, ha minden gondolkodás nélkül bátran kimondja mindazt,
amit gondol. Keresse gyakrabban a barátai
társaságát, és az ötleteiket jegyezze meg,
mert késõbb hasznukat veheti.
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A legfiatalabbak
is gyûjtik
az érmeket
A Délzalai Vízmû SE úszói
számára is javában zajlik az õszi
szezon.
A fiatalabbak elõbb Móron szerepeltek és 1 aranyat (Kálovics
Noémi 100 m pillangó), 6 ezüstöt
(Kantó Loretta 200 m pillangó,
Szörcsök Enikõ 100 m, 200 m
gyors, 100 m, 200 m hát, Kálovics
Noémi 200 m pillangó), valamint
3 bronzérmet (Kiss Eszter 100 m
gyors, Kálovics Noémi 200 m
gyors, Kantó Loretta 200 m gyors)
szereztek. Az összesített pontversenyben Szörcsök Enikõ második,
míg Kiss Eszter harmadik helyezést ért el. Már a Nyugat-Dunántúli Régiós Bajnokság keretében a
Délzalai Vízmû SE sportolói egy
arany (Kiss Eszter 100 m gyors),
egy ezüst (Doszpoth Csenge 200
m mell) és három bronzérmet
(Kiss Eszter 100 m pillangó, Kantó Loretta 400 m gyors és 200 m
vegyes) nyertek. A Hajdúszoboszlón edzõtáborozó Molnár Flóra a
Debrecenben rendezett úszóversenyen szerzett 3 arany- és egy
bronzérmet 100 m gyors, 200 m
mell, 200 m vegyes, illetve 400 m
gyors távokon.
P.L.

INGATLAN
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfûtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral, fiatal
gyümölcsössel, veteményes kerttel, az
udvarban egy különálló egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai két szobás lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közmûvesített telek bontandó kicsi házzal.
Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)

SZOLGÁLTATÁS

Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai
ingatlanért szolíd nénivel, bácsival.
Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak

Az idény utánpótlás kajak-kenu záró versenyét Tolnán rendezték, ahol 16 egyesület több mint
300 versenyzõje, elõkészítõtõl
(2006-ban születettek) az ifjúsági
korosztályig (1996-ban születettek) 1000 és 4000 méteres távokon mérettettek meg. A Kanizsa
KajakKenu Klubot 35 növendék képviselte, akik között a
duatlonosokon kívül gyakorlatilag mindenki ott lehetett, aki a
szezon során jól szerepelt. A tolnai versenyen is jó néhány versenyzõjük Sári Nándor és Varga
Péter edzõjük vezetésével korosztályuk élmezõnyében ért célba,
sõt voltak olyanok is, akik néhány óra leforgása alatt kétszer is
teljesítették a kiadós távot.
Kanizsai eredmények. MK-2
gyermek fiú I. korcsoport (2004-

2014. október 30.

Tolnán maratonoztak
2003-as születésûek), 4000 m: 4.
Németh DávidKuzsner Mátyás.
K-1 serdülõ lány V-VI. kcs. 4000
m: 5. Bednyák Boglárka. MK-1
gyermek lány I. kcs. (2003) 4000
m: 3. Varga Lili (összetettben 4.),
6. Gyergyák Róza (össz. 9.). 4000
m (2004): 2. Riczu Nóra (össz. 6.).
MK-1 gyermek kezdõ fiú 1000 m
(47 induló), I. döntõ (2006): 1.
Magura Benedek (össz. 11.), 2. N.
Horváth Mátyás (össz. 17.), 4.
Marton Bence (össz. 22.). II. döntõ, (2005): 5. Markotán Gergõ
(össz. 11.); (2003): 2. Szakonyi
Máté (össz. 3.).
MK-1 gyermek kezdõ lány
1000 m (2001-2006). 2001 szül.:
3. Lóránt Noémi; 2005 szül.: 1.

Alulmaradtak a hajrában
Kanizsai Vadmacskák SE (4.)
 Tatabányai KC (1.) 71-81 (2519, 16-23, 21-20, 9-19)
Nõi amatõr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette: Csabai M., Koncsek B.
Kanizsa: Fekete (16/6), Fuisz
(19/6), Nagy D. (3/3), Kardos (6),
Hegyi (19/6). Csere: Horváth E.,
Bernáth, Herman A. (8). Edzõ:
Zsámár Krisztián.
A vendég Tatabánya soraiban
több, korábban az NB I-ben is
megfordult kosarassal érkezett a
Kanizsai Vadmacskákhoz, köztük két nagykanizsai nevelésûvel, Mozsolics Judittal és Horváth Biankával. Õk ketten a nyávárjuk. Leveleket Szeretet jeligére a
Szerkesztõségbe várunk. (7660K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7677K)

VEGYES
1 db barna textilbõr sarokkanapé
(ággyá alakítható) 110.000 Ft-ért, 1 db
BECK porszívó 15.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 0693-326-840 (7676K)
Keresek régi újságokat (1960-ig
bezárólag) porcelánokat, kerámiákat,
készpénzért Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (7678K)

ron egyszerre érkeztek a tatabányai (fõként fõvárosi kosárlabdázókat foglalkoztató) együtteshez
az ELTE-BEAC Újbuda Keleti
csoportos csapatától, így ezidáig Nagykanizsára látogatni ellenfélként gyakran nem volt alkalmuk.
Jó ritmusban kezdték a hazaiak a mérkõzést. Hegyi Vivien és
Fekete Csilla sikeres távoli és
közép távoli dobásaival a 7.
percben már 10 ponttal is vezettek, ami a negyed végére valamelyest csökkent. A második
negyedben a kanizsaiak továbbra is koncentráltan játszottak,
Hegyi és Fekete kosarai tartották is az elõnyt egy ideig, a ruti-

Szommer Héra (össz.: 5.), ... 4.
Anda Júlia (össz.: 12.). 2006
szül.:
2.
Cséplõ
Natasa
(össz.:17.). MK-2 kezdõ fiú 1000
m: 2. Borda ÁkosVertrics Bence. K-1 nõi ifi VII  VIII. kcs.
4000 m: 6. Bednyák Boglárka
(serdülõ). K-1 kölyök lány III.
kcs. 4000 m: 4. Varga Viktória, 5.
Kém Veronika, 7. Gerencsér Adrienn. MK-1 kölyök III. kcs.
4000 m: 4. Németh Ágoston.
MK-2 gyermek lány I. kcs. 4000
m: 2. Varga LiliRiczu Nóra.
MK-2 kölyök lány III. kcs. 4000
m: 3. Kém VeronikaGerencsér
Adrienn.
P.L.
nos vendégek azonban magas játékosaik ponterõsségével egyenlítettek.
Nagyszünet után fej-fej mellett
haladtak a csapatok, felváltva estek a kosarak és a harmadik negyed végén 62-62 volt az eredmény. Az utolsó etap 5. percétõl a
tatabányaiak magas játékosai kihasználták a vendéglátók védekezési hibáit, s onnan felzárkóznia,
illetve fordítania a KVSE-nek már
nem sikerült a pontatlan támadó
játék és a célt tévesztõ dobások
miatt.
Zsámár Krisztián: Magas színvonalú, nagy iramú, változatos
mérkõzésen maradtunk alul, ahol a
végjátékban érvényesült a vendégek nagyobb rutinja.
P.L.

Jogászt és családgondozó
asszisztenst keresnek
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ pályázatot
hirdet jogász munkakör betöltésére. Benyújtási határidõ: 2014. november 19. Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu; www.surd.hu
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ családgondozó asszisztenst (1 fõ) keres. Benyújtási határidõ: 2014. november
19. Részletes információk: www.nagykanizsa.hu; www.zalakomár.hu;
www.surd.hu

Véradások idõpontjai és helyei
2014.11.04. (kedd) Pláza 09:30  14:00 óra
2014.11.06. (csütörtök) Vöröskereszt 08:30 - 13:00 óra
2014.11.06. (csütörtök) Zalaszentbalázs 14:30  16:30 óra
2014.11.07. (péntek) Thúry György Gimnázium 9:00  12:00 óra
2014.11.07. (péntek) Kanizsa Trend 13:30  15:30 óra
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Két országos bajnoki cím

15

Idõsek nagykanizsai sportnapja
versenykiírás
2014. NOVEMBER 13.

Tatabányán rendezték meg az
idei ifjúsági (15-17 évesek) szabadfogású birkózók országos
bajnokságát. A fiúk mezõnyében
99 birkózó mérlegelt, köztük 4
kanizsai versenyzõ, míg a 40 fõs
nõi mezõny 56 kg-os súlycsoportjában Szabó Jázmin indult a
nagykanizsai színeket képviselve.
A kadet világbajnoki ötödik helyezett Egyed Balázs (képünkön
balról) új súlycsoportjában, az 54
kg-osok között birkózott. Remek
rajttal, csepeli ellenfelével szembeni technikai fölénnyel kezdett a
nyolc közé jutásért, majd a negyeddöntõben orosházi riválisán vett revánsot a tavalyi döntõbeli vereségért (10:0 - technikai tus). A döntõbe jutásért egy tatabányai sportolót
gyõzött le könnyedén (10:0), majd
a fináléban is fölényesen nyert Jász
Márton (Csepeli ABI) ellen 12:2re, mellyel megszerezte elsõ ifjúsági országos bajnoki címét.
Szintén már egy súlycsoporttal
feljebb indult az Európa- és világbajnoki résztvevõ Németh Márton
(képünkön jobbról) is, õ az 50 kgosok között mérlegelt. Elsõ ellenfélnek az érdiek kiválóságát kapta,
aki az idei ifjúsági vb-n a kötöttfo-

gásúak mezõnyében bronzérmet
szerzett. Németh aztán biztosan
nyert (5:0), majd számára is következett a csepeli vonal, vagyis az eddig még le nem gyõzött Magnuc
Richárddal mérkõzhetett. Sikerrel,
hiszen a vége 12:2 lett a KBSE birkózójának. Márton a döntõben sem
szeppent meg, 10:0-ra gyõzte le a
püspökladányi Lovas Jánost, így
megérdemelten állhatott õ is a dobogó tetejére.
A nõk között az egyetlen kanizsai
induló, Szabó Jázmin az 56 kg-osok
között az ötödik helyen végzett.
 Nagyon sok munkánk van a
versenyzõk teljesítményében, ráadásul Mártonnak nem úgy sikerültek a
világversenyei, ahogy szerettük volna, de sikerült átlépnie egy mentális
küszöböt és így nem volt kétséges,
hogy tudása alapján ilyen fölénnyel
is képes megverni az itthon mezõnyt
 kezdte értékelését Szatmári Zsolt
(képünkön középen), a Kanizsai
Birkózó SE trénere.  Balázs pedig
mérkõzésrõl mérkõzésre javult és
esélyeshez méltóan gázolt át súlycsoportján. Ha így folytatják, jövõre
reális esélyük lehet a világversenyeken akár a dobogóra is felállni, persze addig még nagyon sok munkát
el kell végezniük.

A sportnap programja: 8.30-ig beérkezés a verseny helyszínére. 8.40-ig szabályok ismertetése. 8.45 ünnepélyes megnyitó. 9.00 versenyek. 13.00 eredményhirdetés. A versenybizottság: Szervezõbizottság tagjai. Ügyességi verseny,
kosárra dobó verseny: Horváthné Hegyi Erzsébet, Horváth Péter. Asztalitenisz:
Jakabfi Imre.
A versenyszámok: Nõk  Ügyességi verseny 5 fõs csapat, klubonként 2 csapat
nevezhetõ. Csak 60 év feletti versenyzõ nevezhetõ asztalitenisz (egyéni) és
kosárra dobás (egyéni) kategóriákban. Férfiak  asztalitenisz (egyéni), kosárra
dobás (egyéni).
Nevezés: a mellékelt nevezési lapon. Nevezési határidõ: 2014. november 07.
Nevezési lapot a Honvéd Kaszinó Ady út 7. címre kérjük megküldeni. Díjazás:
Minden versenyszám 1-3. helyezettje oklevél díjazásban részesül. Különdíjat
kap a legidõsebb résztvevõ. A díjak átadása: 2014. november 14-én pénteken
a Gála mûsor elõtt a HSMK-ban lesz.
A tornaterembe csak tornacipõben szabad belépni!

NEVEZÉSI LAP
IDÕSEK NAGYKANIZSAI SPORTNAPJA
2014. november 13.
A

.............................. klub benevezi tagjait az

idõsek sportnapjára az alábbiak szerint:
Nõi versenyszámok:
Ügyességi:

.. csapat

Kosárra dobó

... fõ

Asztalitenisz

. fõ

Férfi versenyszámok
Asztalitenisz

.fõ

Kosárra dobó

fõ

Nevezési határidõ: 2014. november 07.
.............

.........
csapatvezetõ

(2014. október 23.  november 30.)

.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

A verseny célja: Nagykanizsa város idõskorú lakosságának szabadidõsport
esemény szervezése, a szabadidõsport népszerûsítése, az aktív pihenésre való
ösztönzés. A verseny ideje: 2014. november 13. (csütörtök). A verseny
helyszíne: Batthyányi Lajos Gimnázium tornaterme, Rozgonyi út 23.
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