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Kanizsa

Az adósságkonszolidáció ke-
retében, több ütemben összesen
mintegy hétmilliárd forint adós-
ság alól mentesült városunk,
melynek az utolsó lépéseként
több mint kétmilliárd forintos
megmaradt tartozást vállalt át
az állam. Ez óriási könnyebbsé-
get hozott Nagykanizsának, hi-
szen idén 640 millió forintot kel-
lett volna erre költeni. Az így
felszabaduló forrásokat pedig
fejlesztésekre fordíthatják. 

Dr. Bitay Márton Örs, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium államtit-
kára elmondta, az önkormányza-
tok gazdaságában a hanyatlás
2002. után indult, amikor az ál-
lam a kötelezõen ellátandó fel-
adatokhoz nem biztosított forrást
és a gazdaság folyamatos lassulá-
sával az önkormányzatok saját
bevételei is apadni kezdtek. En-
nek eredményeként 2010-re 1200
milliárd forintra emelkedett az
önkormányzati adósságállomány,
melyek jelentõs mértékben fej-
lesztéseket takartak. Ezen kívül,
2010-et megelõzõen az önkor-

mányzati törvény is kaotikus
rendszer képét mutatta. 

– A kormányváltás idején, 2010-
ben a kormány felismerte ezt a
helyzetet és azt, hogy változtatni
kell. Ekkor indult meg egy nagyfo-
kú átszervezés. Az országgyûlés
2011 év végén elfogadta az új ön-
kormányzati törvényt, ennek értel-
mében a kötelezõ és az önként vál-
lalt feladatokat egyértelmûen szét-
választották, valamint határoztak
arról, hogy több ütemben átvállal-
ja az adósságokat – részletezte az
államtitkár. 

Az önkormányzatok adósság-
konszolidációja elõször az ötezer fõ
alatti településekkel kezdõdött, me-
lyek teljes adósságát elengedte.
Második ütemben a megyei önkor-
mányzatokét, ezt követõen az öt-
ezer feletti lélekszámúaknál 50-70
százalékig kívánta a hitelt átvállalni
a kormány. Majd végül a maradék
fejlesztések finanszírozására hasz-
nált adósságállományt is átvette.

– Reméljük, hogy a teher, ami-
tõl megszabadult Nagykanizsa
további lendületet ad a városnak,
hiszen a felszabadult összeget a

gazdaság fejlesztésére fordíthat-
ják – zárta az államtitkár.

Cseresnyés Péter polgármester
kapcsolódva az államtitkár által
elmondottakhoz kihangsúlyozta,
a városnak mûködési hitele nem
volt és a város költségvetése még
soha nem volt ilyen stabil. A kö-
vetkezõ idõszakban azt a felelõs
gazdálkodást folytatják, amely az
elmúlt három évet jellemezte.
Fejlesztések, tervek, koncepciók
mentén költik el azt a pénzt, ame-
lyek felszabadulnak az átvállalás-
nak köszönhetõen.

Az elkövetkezendõ évek na-
gyobb fejlesztései közt említette a
város elsõ embere többek között a
leromlott utak felújítását, az ipari
park bõvítési lehetõségének bizto-
sítását és infrastruktúrájának fej-
lesztését. Ezeken kívül a jelenlegi
uniós költségvetési ciklus elképze-
lései közt szerepel egy konferencia-
és wellnessturizmusra alkalmas
szálloda létesítése, valamint kerék-
párutak megvalósítása, és egy déli
elkerülõ út- és vasútfejlesztés is.

V.M.
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Virágcsokorral, ajándékko-
sárral és emléklappal köszön-
tötte 100. születésnapja alkal-
mából kisfakosi otthonában
özvegy Domján Lajosnét Cse-
resnyés Péter polgármester. A
jeles eseményen részt vett Jer-
ausek István, a városrész ön-
kormányzati képviselõje és
Nagy József György, a Fakosért
Városrész Szépítõ Egyesület
elnöke.

Margit néni 1913. december 25-
én született Budapesten, és amikor
születése után hamarosan meghalt
az édesanyja, Beleznára került, ott
nevelték fel a nagyszülei. Férje is
arról a vidékrõl származott. Közös
életüket Nagyfakos „fölött”, a báno-
mi majorban kezdték, majd ’68-ban
házat vettek Kisfakoson. Öt gyer-
meket neveltek fel. Férje már 40 éve
meghalt. Õ 60 évesen még nap-
számba járt kapálni, dolgozni. Ki-

lencven éves koráig rendszeresen
bebuszozott a városba és 96 évesen
õ volt a falu harangozója. Nyolc
unokája, 10 dédunokája és 2 ükuno-
kája született. Egy éve már nem jár
ki az utcára, csak az ablakból néze-
lõdik, s két éve a falunap rendezvé-
nyeit sem látogatja, pedig számítot-
tak rá, hiányolták. A napjait sétálga-
tással tölti el a ház udvarán. Gyógy-
szert sosem szedett, nem diétázott, a
paraszti ételeket kedvelte egész éle-
tében, és most is – jegyezte meg a
menye, Margit.

Születésnapján jókedvûen fo-
gadta a gratulációkat és jó egészsé-
get, boldog újévet kívánt õ is min-
denkinek. A pezsgõs koccintás
után azonban megviccelte egy ki-
csit a polgármestert és a vendége-
ket: 

– Most leszek 90 éves – újságol-
ta huncut mosollyal Margit néni. 

– Egy hölgy esetében teljesen
természetes, ha letagad tíz évet az
életkorából – helyeselt nem kis de-
rût kiváltva Cseresnyés Péter.

B.E.
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100. születésnapja alkalmából
köszöntötte Szabó Imre nyugal-
mazott erdészt Cseresnyés Péter
polgármester és Jerausek István
önkormányzati képviselõ a sánci
városrészben.

Szabó Imre 1913. december
29-én született Orosztonyban.
Megjárta a doni harcmezõt, ahon-
nan hazatért, majd ismét behív-
ták. 1944. november 13-án Solt-
nál esett hadifogságba, ahonnan
Szibériába vitték, egy azbesztbá-
nyába. 1948. június 29-én szaba-
dult. A zalavári apátság erdõiben
kezdett el dolgozni, s a nagykani-
zsai erdészettõl vonult nyugdíjba.
Imre bácsit három gyermeke, hét
unokája és három dédunokája
szeretete veszi körül a hétköz-
napokban.

Mindennapjait Látóhegyen tölti
egykori családi házukban. Regge-

lente tüzet rak, s megmelegíti ma-
gának az ételt. A napot tejivással
folytatja, majd rádiót hallgat, té-
vét néz, újságot és könyveket ol-
vas. Alkoholt sosem fogyasztott,
a pezsgõ helyett narancslével
koccintott a polgármesterrel és a
vendégekkel. A hosszú õszt, és az
enyhe telet kihasználva öt évre
elegendõ gyújtóst készített elõ a
befûtéshez. Míg el nem törött a
lába – 98 éves koráig –, megka-
pálta telkükön a szõlõt és a feny-
vest. Fiával, unokájával rendsze-
resen kisétál egykori munkahe-
lyére, az udvarából is látható Al-
sóerdõre. Hosszú ideje õ kíséri el
Imre fiát gyermekkora kedves
helyszínére, az orosztonyi szõlõ-
hegyre. S amíg a fia kaszál, õ is
igyekszik hasznosítani magát.
Karácsonykor szentmisén vett
részt és születésnapján ünneplõ-
ben, erdész egyenruhában fogadta

a köszöntõket. Imre bácsi jó
egészségnek örvend, memóriája
vetekszik a fiatalokéval.

B.E.

SSzzáázz éévveess SSzzaabbóó IImmrree eerrddéésszz
Fo

tó
:B

ak
on

yi
 E

rz
sé

be
t

Idén már harmadik alkalom-
mal indult az Erzsébet-prog-
ram, mely újdonsága, hogy ezút-
tal az üdülési lehetõségen túl
fürdõbelépõkre is jogosít a ki-
írás, mely az országban jelenleg
60, megyénkben pedig 5 fürdõ-
helyszínen vehetõ igénybe. Ezen
pályázatok elkészítésében és be-
adásában nyújt segítséget az ön-
kormányzat Idõsügyi Tanácsa. 

A szociális üdülési vagy fürdõ-
belépõ pályázatra azon nyugdíja-
sok jelentkezhetnek, akik öregségi
nyugellátásban részesülnek, 60.
életévüket betöltötték már és rend-
szeres havi teljes összegû ellátásuk
nem haladja meg a 147.000 Ft-ot,
valamint további adóköteles jöve-
delemmel nem rendelkeznek. A pá-
lyázat benyújtásakor csatolni kell a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
a pályázó nevére kiállított 2013.
évi, havi nyugellátás megállapítá-
sát tartalmazó igazolást, valamint
az adóazonosító jelet is, így kérik,
ezeket mindenki vigye magával.

Az adminisztrációs tevékeny-
séget a polgármesteri hivatal Er-
zsébet tér felõl nyíló ügyfélszol-
gálati helyiségében végzik január
21-én, 23-án, 28-án és 30-án 9-
16 óra között. Telefonos ügyfél-
szolgálatot dr. Szabados Gyula
bonyolítja, akit a 20/3990726-os
érhetnek el. 

– Szeretném felhívni minden
nyugdíjas figyelmét, hogy vegyék
igénybe ezt a lehetõséget, ugyanis
az a szakmai háttér, mely lehetõvé
teszi a biztos pályázat benyújtásá-
nak lehetõségét, rendelkezésre áll
az önkormányzatnál. Tavaly már
az Idõsügyi Tanács segítségével
közel száz nyugdíjas vehetett részt
az Erzsébet-program pályázatán.
2014-ben a múlt évhez hasonlóan,
a maximális támogatást biztosítani
fogjuk – mondta Cseresnyés Péter
polgármester a témával kapcsolat-
ban tartott sajtótájékoztatóján.

V.M.

Az EErzsébet-
program 
pályázatainak
benyújtásánál
segít aaz 
önkormányzat
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– A Nagykanizsai Polgári
Egyesület hívására ma már a ti-
zenkettedik alkalommal jöt-
tünk ide, az õ szavaival szólva:
„Hogy életünket és szabadsá-
gunkat megtartsuk.”  Január 1-
je Kanizsán a szabadságunkért
való kiállás megkerülhetetlen
alkalmává vált. Egy köztiszte-
letben álló ember úgy fogalma-
zott: ez a mi Békemenetünk  –
köszöntötte a Deák téren, Petõ-
fi szobránál az ünneplõket a
házigazda egyesület nevében
Kóré Péter.

A születésnapos költõ versével
köszöntötte a hallgatóságot Dénes
Sándor alpolgármester, majd a ha-
zaszeretetrõl szólva II. János Pál
pápa szavaival folytatta. Egy pia-
rista diák énekét követõen lépett a
mikrofonhoz Cseresnyés Péter or-
szággyûlési képviselõnk, Nagyka-
nizsa polgármestere, hogy a Ház-

elnök úrnak erre az alkalomra írott
levelét megossza:

Tisztelt Ünneplõ Közösség!
Kedves Kanizsaiak!

Petõfi Sándorra emlékezni az  új
esztendõ elsõ napján  jó jel. Azt
szokták mondani, hogy amilyen az
év elsõ napja, olyan lesz a többi is.
Köszönöm Önöknek, hogy minden
évben, a „legzegernyébb” január
elsejéken is eljönnek, hogy - Ba-
bits szavával szólva - Petõfi sze-
mébe nézzenek, s hogy merik
meglátni, merik idézni igazi arcát.
Felidézésével a költõ visszatér, a
költõt visszaengedik a szívükbe.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Nekünk két okunk van vitézek-

nek lennünk: hogy életünket és
szabadságunkat megtartsuk, és
hogy ne piruljanak miattunk a
másvilágon õseink, kik hajdan
naggyá és tiszteltté keresztelék
szívök vérével a magyar nevet!” -
írta 1849 januárjában az akkoriban

még kétségbeejtõ hadi helyzet mi-
att csüggedõk buzdítására. Sokan
voltak, akik Petõfivel együtt hit-
ték, hogy a hazáért és a szabadsá-
gért érdemes küzdeni és érdemes
dolgozni. Közös erõfeszítésük
után a hadihelyzet megfordult, s a
világ egyik legjobb hadseregét az
ország csaknem egész területérõl
ki tudta verni a szinte a semmibõl
megszervezett honvédsereg.

Az új esztendõ kezdetén mond-
hatnánk-e ennél szebbet és igazab-
bat mai helyzetünkre? Nekünk is
vitézeknek kell lennünk, mert min-
den nap meg kell küzdenünk a ma-
gyar szabadságért, hogy rólunk
nélkülünk senki ne hozhasson dön-
tést. Nekünk is meg kell küzde-
nünk, és meg kell dolgoznunk az
életünkért - a magunk, családunk
életéért, a nemzet megmaradásáért
és gyarapodásáért.

Küzdelmes esztendõnek nézünk
elébe. Mérlegre kerül mindaz,
amiért az elmúlt három és fél év-
ben dolgoztunk. 

Átvágtuk a nemzet életét szo-
rongató ördögi béklyók jelentõs
részét. Az egyszerûsített honosí-
tással 500 000 magyar kapott újra
állampolgárságot, s vele vissza-
kapták a választójogot is. Kiter-
jesztettük a közteherviselést az ed-
dig kiváltságos helyzetet élvezõ
külföldi tulajdonú cégekre és ban-
kokra. Megkezdtük az államot, ön-
kormányzatokat, családokat szo-
rongató adósságcsapda szétfeszíté-
sét, mely csapdát az elõzõ kor-
mányzat hagyott hátra maga után.
Megkezdtük a Magyar Honvédség

megújítását, újjáépítve az önkéntes
tartalékos rendszert.

Új, szilárd erkölcsi talapzaton
nyugvó Alaptörvényt hoztunk lét-
re, amely méltó õseink alkotmá-
nyához, s ezzel egyidõben megújí-
tottuk a teljes magyar jogrendet.
Mindeközben rendbe tettük az ál-
lamháztartást, stabilizáltuk az or-
szág pénzügyeit, megteremtettük a
gazdaság s vele a jövedelmek
emelkedésének lehetõségét, meg-
védtük a nyugdíjakat, s a nemzet
jövõjének biztosítása érdekében
újjáépítettük a családtámogatási
rendszert.

Bár nagyon nehéz helyzetbõl in-
dultunk, nagyot haladtunk. Mégis,
csak az út kezdõ lépéseit tettük
meg. Az igazi változásoknak a lel-
kekben kell megtörténniük, s 2014
majd megmutatja, mire volt elég
mindaz, amit megtettünk.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
„Petõfinek minden magyar szí-

vében van egy tisztaszobája” –
mondja Móra Ferenc, s igaza van.
Mindannyiunkat megérint az a
minden áldozatot vállaló elkötele-
zettség, a maga életét nem számító
bátorság és odaadás, amivel a köl-
tõ hozzáadta a maga részét a nem-
zet újjászületéséhez. Idõrõl idõre
be kell lépnünk ebbe a tisztaszobá-
ba, hogy fejünket felemelve, szí-
vünket megtisztítva éljük az éle-
tünket igaz módon, bátran és egye-
nesen, egymás javára és örömére.

Azt kívánom mindannyiunknak
az új esztendõre, hogy – egymás-
hoz és a hazához hûek maradva –
méltóak tudjunk lenni Petõfihez.

Tisztelettel és barátsággal kö-
szönti Önöket:

Kövér László
2013. december havában

Legyen a közösen mondott
Nemzeti dal a mi válaszunk a Ház-
elnök úr levelére. – szólt az egye-
sület elõzõ elnöke. A közel száz
résztvevõ – köztük fiatalok, gyere-
kes családok – egy emberként
mondta a „Talpra magyar”-t. A
2014-es Petõfi ünnep ezután az
immár hagyományos gyertya, mé-
cses elhelyezéssel folytatódott.
Dobri Lajos hagyományõrzõ hu-
szárjai – akárcsak az ünnep elején
a Himnuszt – a záró Szózatot és
Székely himnuszt is tiszteletadás-
sal illették, majd a Klapka induló
hangjaira vonultak el:

Kanizsa
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2014. január 16.

Január 2-án 12.58 órakor szüle-
tett az újév elsõ nagykanizsai ba-
bája, Bedõ Bianka.  A kisbaba ko-
raszülött, 1900 gramm súllyal és
48 centiméter hosszúsággal látott
napvilágot. Biankát, és anyukáját,
Józsa Mónikát Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ virágcsokorral és 10 ezer
forintos ajándékutalvánnyal kö-
szöntötte a Kanizsai Dorottya
Kórházban. Mindketten jól van-
nak, a baba sokat alszik és jó az ét-
vágya. Az apuka és a nagyszülõk
türelmetlenül várják õket haza, a
szabadhegyi otthonukba.

B.E.
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Az újesztendõ a polgármesteri
hivatal életében több változással
„köszöntött be” azáltal, hogy
megváltozott a hivatal szervezeti
felépítése. Az átalakítást – sok
más mellett – elsõsorban az átte-
kinthetõbb, gazdaságosabb mû-
ködés és a költséghatékonyabb
munkavégzés elõsegítése indokol-
ta. 

Megváltoztak az önkormányzat-
ok által ellátott feladatkörök. Több
olyan feladatot már a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központban és
a járási hivatalban végeznek, ame-
lyek korábban az önkormányzatok
feladatkörébe tartoztak.

Ezért a polgármesteri hivatal
szervezeti struktúrájában is szük-
séges (volt) a változtatás. Arról,
hogy mindez Nagykanizsa eseté-
ben mit jelent, dr. Gyergyák Krisz-
tina, városunk jegyzõje adott tájé-
koztatást.

– Olyan osztályok kerültek ösz-
szevonásra, amelyek korábban
önállóan mûködtek, emellett pedig
több szervezeti egységet is át kel-
lett alakítani. Az új hivatal négy
fõosztállyal, ezen belül csoportok-
kal mûködik. 

A Polgármesteri Kabinetbe tarto-
zik a Polgármesteri szervezési cso-
port (feladata sok más mellett a vá-

rosmarketing, nemzetközi és civil
kapcsolatok, rendezvényszervezés,
kommunikáció) és az önkormány-
zati tanácsadók is, és novumként e
kabinetbe épült be a Fõépítészi-,
valamint a Pályázati csoport – ezek
korábban önálló osztályok voltak. 

A Jegyzõi Kabinet változatlan
formában mûködik, ugyanakkor
feladatkörük bõvült a közbeszer-
zésekkel.

Harmadik szervezeti egység a
Gazdálkodási Osztály, melynek ke-
retein belül három csoport mûködik.
A Pénzügyi, Költségvetési csoport –
amely korábban a Gazdálkodási
Osztály volt –, a Vagyongazdálko-
dási és Városüzemeltetési csoport –
ami az egykori Városfejlesztési Osz-
tályt „jelenti”, és ide tartozik az
Adóügyi csoport is – ez utóbbi „ré-
gen” szintén önálló osztály volt. 

A negyedik szervezeti egység a
Humán és Hatósági Osztály. Ennek
része a Közterület Felügyelet, az
Építésügyi csoport, a Közigazgatá-
si csoport és a Humánigazgatási
csoport. Ez utóbbi a Szociális osz-
tály, valamint a Mûvelõdési- és
Sport osztály összevonásának ered-
ménye. 

Fontos még kiemelni azt, hogy a
hivatali szervezeti átalakításra pá-
lyázat útján 40 millió forintot nyert
az önkormányzat.

SSzzeemmééllyyii kkéérrddéésseekk

– Korábban tizenegy osztályveze-
tõvel, három osztályvezetõ-helyet-
tessel és egy irodavezetõvel mûkö-
dött a hivatal, az átalakítás után pedig
négy osztályvezetõ és tizenegy cso-
portvezetõ látja el az adott feladato-
kat. A kétszintû vezetés ugyan meg-
maradt, de a vezetõi struktúra átala-
kult. Az átalakítás nem járt létszám-
leépítéssel, sõt több pozícióra jelen-
leg is pályázatot írunk ki – hangsú-
lyozta dr. Gyergyák Krisztina. 

A Polgármesteri Kabinet egyelõre
vezetõ nélkül mûködik. Az ide tarto-
zó Fõépítészi csoportot Deák-Varga
Dénes, a Polgármesteri szervezési
csoportot Janzsóné Strobl Krisztina,
a Pályázati csoportot Rodekné Hed-
erics Erika irányítja. A Jegyzõi Kabi-
netet dr. Termecz Marianna aljegyzõ
vezeti. A Gazdálkodási osztályt
Kunics György irányítja, ezen belül a
Pénzügyi, költségvetési csoportot
Jónásné Szõke Krisztina, a Vagyon-
gazdálkodási és Városüzemeltetési
csoportot Tárnok Ferenc, az Adó-
ügyi csoportot Somogyi Ottó vezeti. 

A negyedik szervezeti egység a
Humán és Hatósági Osztály, me-
lyet Bagarus Ágnes megbízott ve-
zetõ irányít, aki egyidejûleg a Hu-
mánigazgatási csoport vezetõje is. 

Az Építésügyi csoportot Szamo-
si Gábor, a Közterület Felügyeletet
Bakonyi Tamás, a Közigazgatási
csoportot pedig dr. Borka Beáta
Marianna vezeti.

Az Erzsébet téri hivatalon belül
járt „némi” költözködéssel a szerve-
zeti átalakítás. A földszinten találha-
tó a Gazdálkodási Osztály; a Fõépí-
tészi Csoport és a Pályázati Csoport.
A Polgármesteri szervezési csoport
és a Jegyzõi Kabinet maradt az elsõ
emeleten. Amásodik emeleten pedig
a Humán és Hatósági Osztályt he-
lyezték el. A Közterület Felügyelet –
ami szintén ezen osztályhoz tartozik
– viszont továbbra is a Király utca
47. szám alatt (a Rendõrség épületé-
vel szemben) látja el feladatait.

Szabó Zsófia
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A belváros lakói nagy többsé-
gének örömére szolgál, hogy el-
kezdõdik a kanizsai városreha-
bilitáció második üteme, a bel-
városi élet újjáélesztése. Ebben
azonban jelenleg még nincs hi-
vatalos helye a most raktárban
lévõ Török-kút másolatának –
mondta közgyûlési interpelláci-
ójában Balogh László önkor-
mányzati képviselõ, az OKISB
elnöke, aki arra kérte Cseres-
nyés Péter polgármestert, hogy
még idõben, a rekonstrukció
megkezdése elõtt tegyen lépése-
ket annak érdekében, hogy az
alkotás méltó helyre kerüljön.

A városatya véleménye szerint
jobb lenne, ha a Kossuth térre ke-
rülne, ugyanis ott a Szenthárom-
ság-szoborcsoport elszállítása egy
kevésbé látványos foghíjat, üres
teret hagyott maga után. A Deák
téri elhelyezés ráadásul a belváro-
si rekonstrukció második ütemé-
nek újratervezését és engedélyezé-
sét tenné szükségessé.

Cseresnyés Péter egyetértett
Balogh László javaslatával, hiszen
õ is fontosnak tartja, hogy mielõbb
megtörténjen az országos viszony-
latban is az egyik legrégebbi dí-
szes köztéri kút felállítása.

A város 1879-ben állíttatta fel a
köztéri alkotást Geiszl Mór építész
tervei alapján a Deák tér közepére,
ahonnan 1934-ben helyezték át az
Erzsébet tér északi, parkosított ré-
szére, mivel a ’48-as gyalogezred
emlékmûve került a helyére. Az
évek során az erõsen megrongáló-
dott kutat a Városvédõ Egyesület
kezdeményezésére 1994-ben áthe-
lyezték egy védõtetõ alá a múze-
um udvarában, s a helyére egy új-
rafaragott alkotást állítottak. Az új

TTöörröökk-kkúútt:: aazz úújj
hheellyyéérrõõll mméégg
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kút lebontására és ideiglenes rak-
tárba helyezésére az Erzsébet tér
2012. évi rekonstrukciója kereté-
ben került sor, miután tervezõi ja-
vaslat és közgyûlési döntés alapján
a Szentháromság-szobrot szállítot-
ták a helyére.

A Török-kút legmegfelelõbb el-
helyezésének kérdése még nem
dõlt el. A 2007-2008-ban készült
városrehabilitációs terv szerint a
Deák térre kerülne vissza, de a Pe-
tõfi szobor miatt nem az eredeti
helyére, hanem a tér északkeleti
részére, ahol jelenleg az ivókút áll.
A 2014-ben esedékes városre-
konstrukció II. ütemében a Deák
tér belsõ térfelületének felújítása –
a pénzügyi korlátok miatt – még
nem szerepel. További probléma,
hogy nem igazán érvényesülne a
tervezett helyen. Az ottani elhelye-
zése inkább esetleges, és esztétika-
ilag vitatható.

2011-ben már felmerült a kút
Kossuth téri elhelyezésének a gon-
dolata, mivel már tudott volt a
Szentháromság-szobor költözteté-
sének terve.

Válaszában a polgármester ki-
tért arra is, hogy Dr. Károlyi Attila
ÜJKB-elnök a májusi soros köz-
gyûlésen elõadott interpellációjá-
ban a Török-kút eredeti helyén, a
Deák téren történõ újrafelállítását
javasolta. De a véleménye aggá-
lyokat vetett fel egyrészt a szobor
áthelyezésének költségvonzata,
másrészt a lakosság kegyeleti érzé-
sének megsértése miatt.

Tájékoztatását Cseresnyés Péter
azzal fejezte be, hogy 2014 elején
egy külön egyeztetés összehívását
tartja kívánatosnak az érdekelt sze-
mélyek, a város szakemberei és a
városrehabilitáció tervezõinek be-
vonásával.

Közgyûlési interpellációjában
a Camping utcai beruházás, a
javító-nevelõ intézet eddigi költ-
ségeirõl kért tájékoztatást Gáb-
ris Jácint önkormányzati képvi-
selõ Cseresnyés Péter polgármes-
tertõl.

A Camping utcai beruházással
kapcsolatban a közgyûlés a 2012/
236. számú határozatával döntött
arról, hogy a 4918/10 helyrajzi
számú ingatlant az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma debreceni ja-
vítóintézete rendelkezésére bo-
csátja javítóintézet céljára, föld-

használati jog alapításával – emlé-
keztetett válaszában a polgármes-
ter. – Az errõl szóló megállapodás
alapján – folytatta Cseresnyés Pé-
ter, az önkormányzat kizárólag azt
vállalta, hogy az ingatlan telekha-
táráig saját költségén biztosítja a
beruházás megvalósításához és
mûködtetéséhez szükséges köz-
mû-csatlakozási lehetõségeket
(gáz, víz, szennyvíz).

A létesítmény beruházója azon-
ban nem az önkormányzat, hanem
a debreceni javítóintézet, és ennek
alapján az önkormányzatnak a fent
említetteken kívül semmilyen más
költséget nem kellett és nem kell
viselnie sem az elõkészítés (terve-
zés, engedélyezés), sem a leendõ
kivitelezés kapcsán.

A vállalt közmûcsatlakozások
közül a gáz és a villany tekinteté-
ben az önkormányzatot nem ter-
helte költség, így csak a
víziközmûvek kiépítése jelentett
kiadást a városnak. A közgyûlés
döntése alapján ez az 51 millió fo-
rint a vízmû által megvalósítandó
2013. évi fejlesztési terv költségei
között szerepelt. Azonban még ez
az összeg is csökkent, mivel az
elõkészítés során felmerült igény-
növekedés miatt a beruházó, kom-
penzációként 17 millió forinttal
több földhasználati díjat fizet. Így
az önkormányzat összes valós
költsége 34 millió forintra csök-
kent. Emellett tudni kell még azt
is, hogy az önkormányzat számára
kiadást jelentõ víziközmû építések
nemcsak a javítóintézet érdekeit
szolgálják. Úgy tervezték, hogy
azok alkalmasak legyenek a szom-
szédos önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ellátására is.

Közgyûlési interpellációjában
két térfigyelõ kamera elhelyezé-
séhez kérte Cseresnyés Péter pol-
gármester segítségét Bicsák Mik-
lós önkormányzati képviselõ.

Sok nemkívánatos személy járja
a palini új városrészt, félnek az ott
élõ fiatalok, idõsek – hívta fel a fi-
gyelmet a városatya. Egy hónapon
belül öt családi házba törtek be. A
legutóbbi két betörés szombati na-
pon délután 16-18 óra között tör-
tént, egyiküknél már három alka-
lommal is jártak. A képviselõ el-
mondta, bejelentésükre a rendõr-
kapitány azonnal segített a palini-
aknak, azóta rendszeresen járõröz-
nek a területen a rendõrök. Ennek

ellenére szükség lenne térfigyelõ
kamerák elhelyezésére is az új vá-
rosrész két fõbejáratnál, mert így a
rendõrség ellenõrizni tudná a be-
és a kimenõ jármûveket. A lakos-
ság is megtesz minden tõle telhe-
tõt, polgárõrséget szerveznek a ha-
sonló bûncselekmények megelõ-
zése és városrészben élõk bizton-
ságérzetének növelése érdekében.

Bicsák Miklós észrevételét Cse-
resnyés Péter polgármester továb-
bította a Nagykanizsai Rendõrka-
pitányság vezetõjének, melyben
arra kérte Dr. Molnár József alez-
redest, hogy a jelzett problémával
szemben fokozott ellenõrzéssel, il-
letve rendszeres járõrözéssel lép-
jenek fel.

Továbbá tájékoztatta a képvise-
lõt arról is, hogy az önkormányzat
a korábbi években, több ütemben,
összesen 13 darab térfigyelõ ka-
merát telepített a város területén. A
kiépített kamerahálózatot megálla-
podás keretében a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság figyeli. A háló-
zat bõvítésére több igény is felme-
rült. Jelenleg a kamerahálózat fej-
lesztési program elõkészítés alatt
van, melynek során vizsgálni kell
a bõvítés beruházási- és a késõbbi
üzemeltetési költségeket is.
Amennyiben a 2014. évi költség-
vetési rendelet biztosít fedezetet a
bõvítésre, úgy a kért térfigyelõ ka-
merák elhelyezése megoldható
lesz ebben az évben.

Régóta tartó problémát oldott
meg városunk önkormányzata a
Munkás utca 5-7. szám alatti tár-
sasházaknál, ahol a parkoló utak
kikötésével mintegy 5 millió forint
értékû fejlesztés valósult meg.

Már nem jelent gondot sem a
parkolás, sem az autók ki- és be-
hajtása a lakótelepen, igaz, hogy
mindehhez Bizzer András közben-
járása is szükségeltetett. A Keleti
városrész önkormányzati képvise-
lõjét a Munkás utcában élõ lakók
keresték fel a problémájukkal,
hogy nehézséget jelent(ett) szá-

mukra a gépjármûvel történõ za-
vartalan közlekedés a házak köz-
vetlen közelében. Bizzer András
minderrõl személyesen is meggyõ-
zõdött, és a városvezetéshez for-
dult segítségért, biztosítsanak
anyagi támogatást a parkoló kikö-
tésére. Mindez meg is történt, sõt,
még a szükséges munkálatok is el-
készültek decemberben, melyek
során a szegélyeket elbontották,
majd a járdaszakaszt süllyesztették
le, illetve a növényzetet is meg
kellett ritkítani azért, hogy az autó-
sok jobban beláthassák az útke-
resztezõdést. 

A fejlesztések sorozata a Keleti
városrészben azonban nem reked
meg ennél a pontnál, ugyanis
Bizzer András lapunknak elárulta,
hogy a Munkás utcai társasházak-
nál további parkolók kialakításá-
hoz megpróbál anyagi támogatást
szerezni. 

Egyébként a már említett város-
részben nem ez volt az egyedüli
beruházás az elmúlt három évben,
hiszen – többek között – a Hevesi
ABC és a Hevesi Óvoda között új
járdaszakasz, a Hevesi Iskolában
pedig egy teljesen új sportpálya
épült, és még egy játszótér köré is
sikerült védõkerítést felhúzni.

A közgyûlésen elfogadták az
önkormányzat, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság,
valamint a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõ Zrt. között kötendõ
megállapodást, a Fogyatékkal
Élõk Integrált Intézményének
állami átvételét.

Január 1-jétõl állami tulajdonba
kerültek a szociális és gyermekvé-
delmi intézmények. Az integrált
intézmények, melyek ugyanazon a
telephelyen látnak el önkormány-
zati és az állam ellátási kötelezett-
ségébe kerülõ feladatot – váro-
sunkban a Fogyatékkal Élõk Integ-
rált Intézménye – nem kerültek ál-
lami fenntartásba. Ebben az eset-
ben az állam a feladat-ellátási kö-
telezettségének az intézménnyel,
illetve annak önkormányzati fenn-
tartójával kötött ellátási szerzõdés
vagy feladat ellátási megállapodás
útján tett eleget. 

Az intézmény profiltisztítása az
Ûrhajós u. 6/A szám alatti ingatlan

(folytatás a 6. oldalon)
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Szomorú hír jött Balaton-
boglárról, Hajdu Sándor, Nagy-
kanizsa Város Vegyeskarának
Örökös Karnagya, zeneszerzõ,
zenész 2013. december 30-án
11.30-kor örökre elment.

Tõsgyökeres kanizsai volt, ön-
magát mindig Hunyadi utcai gye-
reknek mondta. Bár korán elke-
rült városunkból, mégis ezer szál-
lal kötõdött hozzánk. Ide kötötték
diákévei, elsõ „szerelmei”, szülei
a kanizsai temetõben nyugszanak
és élete utolsó nyolc évében a Vá-
rosi Vegyeskar vezetõjeként
számtalan szép mûvel, feldolgo-
zással és koncerttel véste be ma-
gát minden zeneszeretõ kanizsai
emlékezetébe.

Középiskolai tanulmányait a
gyõri Zenei Gimnáziumban kezd-
te zongora, trombita és zeneszer-
zés szakokon, majd a budapesti
Bartók Béla Zenemûvészeti Szak-
iskolában zeneszerzést tanult. El-
végezte a Liszt Ferenc Zeneaka-
démia karnagyképzõjét, mindig

büszkén beszélt tanáráról, Kodály
Zoltánról.

1962-ben korrepetitor a Szín-
mûvészeti Fõiskolán és a Buda-
pest Táncegyüttesnél, majd kar-
nagy a Ganz-Mávag Férfikarnál, a
KISZ Központi Kórusnál és a
Filmgyárban. 1967-tõl a Ber-
gendy együttes zeneszerzõje,
trombitása, sok örökzöld sláger
szerzõje. 1986-tól karmester
Kecskeméten, 1989-tõl Békéscsa-
bán, 1992-2005-ig a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház zenei ve-
zetõje, egyben a zalaegerszegi
Vegyeskar vezetõje. 2005 év ele-
jén vette át Nagykanizsa Város
Vegyeskarának vezetését. Nem-
zetközi fesztiválokon vettek részt
Szardinián és a lengyelországi
Bielsko-Bialában, felléptek szerte
az országban, 2010 májusában a
KÓTA minõsítõ hangversenyén
„Hangversenykórus” címet értek
el. Misét, gyászmisét komponált,
kanizsai költõk verseit zenésítette
meg, népdalokat dolgozott fel,
amelyeket kórusával rendszeresen

elõ is adott. Munkásságát a város
vezetése „Nagykanizsa Kultúrájá-
ért” kitüntetõ címmel ismerte el
2012-ben.

Az egészségi állapota romlása
és az októberi szívmûtétje után
december 22-én tért vissza kóru-
sához, a kiskanizsai Sarlós Bol-
dogasszony templomban adott
koncerten vezényelte saját kará-
csonyi feldolgozásait.

Ez volt az utolsó vezénylése.
Csatlakozott nagy elõdeihez, ta-

náraihoz, szerzõtársaihoz.
Életmûve, szeretetteli egyénisé-

ge mindörökre velünk marad. 
Nagykanizsa Város

Vegyeskara

Hajdu Sándort 2014. január 5-
én Balatonbogláron helyezték
örök nyugalomra.
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(folytatás az 5. oldalról)
társasházzá történõ alakításá-

val valósult meg. Így az 1. ajtó
alatti intézmény kizárólag álla-
mi feladatot, míg a 2. szám
alatti kizárólag önkormányzati
feladatot lát el, és a Nagykani-
zsa-Surd-Zalakomár Szociális
és Gyermekjóléti Társulása ál-
tal fenntartott Nagykanizsa
Egyesített Szociális Intézmény
önálló telephelyeként mûködik
tovább. 

A közgyûlés döntése alapján
új ravatalozó épülhet a kiskaniz-
sai temetõben, mely elsõ ütem
kivitelezésének kezdését ez év ta-
vaszára tervezték be. Ennek ide-
jére kiépített külsõ ravatal he-
lyet alakítanak ki. A munkálatok
befejezése jövõ év augusztusára
tehetõ.

A Kiskanizsa városrész temetõjé-
ben található, többször átépített ra-
vatalozó felmérését követõen, a kon-
cepció kidolgozása után a tervezõ a
felmenõ szerkezet elbontására tett
javaslatot, így a meglévõ alapok
megtartásával, azok kibõvítésével
alakítanák ki a ravatalozót. Az épület
új koszorút és fedélszerkezetet kap-
na. Az épület tartószerkezetét telje-
sen átépítenék, így felmerült annak a
lehetõsége is, hogy a meglévõ és a
tervezett alapokat talpkoszorúval,
vasalt aljzattal összefogva egy telje-
sen új épület készülne, mely nem
szükségszerûen követi a régi épület
tartószerkezeti kialakítását. Az épü-
let akadálymentesítve lenne.

Az építési engedélyezési eljárás
és a kiviteli terv elkészítése folya-
matban van. A közbeszerzési eljá-
rás megindítására az engedély és a
tervek birtokában van lehetõség. A
megvalósításhoz 38 millió forint
szükséges, melyet a 2014. évi költ-
ségvetés rendeletében biztosítottak.

A Sugár út 32. számú lakóház
problémáját már több alkalom-

mal felvetette közgyûlési interpel-
lációjában Balogh László önkor-
mányzati képviselõ, az OKISB el-
nöke. Ezúttal a ház kerítésének a
rendbe hozása érdekében kért in-
tézkedést Cseresnyés Péter pol-
gármestertõl, mivel véleménye
szerint ez az önkormányzat fel-
adata.

A hiányos kerítés miatt az ott la-
kó idõs házaspárt gyakran éri inzul-
tus a szomszédos hajléktalan szálló
felõl, és a házhoz tartozó gyümöl-
csöskertbõl is több éve eltûnik a
gyümölcs – indokolta kérését a vá-
rosatya.

Válaszában Cseresnyés Péter
polgármester emlékeztetõül ki-
emelte, hogy az ingatlan kerítésé-
nek ügyében legutóbb májusban tá-
jékoztatták a képviselõt. Akkor leír-
ták, hogy az említett, többször meg-
rongált drótfonatos kerítést az
Arany János utca építése közvetle-
nül nem érintette. Az út megnyitá-
sával azonban szabaddá, és a Sugár
utca 30. számú ingatlan (hajlékta-
lan szálló) területén keresztül meg-
közelíthetõvé vált, és így állandó
rongálásnak lett kitéve. Megoldást
jelentene egy új kerítés kiépítése az
út mellett, erre azonban forráshiány
miatt nem került sor. Amennyiben
2014-ben biztosított lesz rá a szük-

séges elõirányzat, akkor elvégezhe-
tõek lesznek a munkálatok.

Közgyûlési interpellációjában
Dr. Károlyi Attila, az ÜJKB elnöke
arra kérte a polgármestert, mond-
jon köszönetet a testület Dr. Nádor
Lászlónak, a Zala Megyei Vadász-
kamara elnökének és Gémesi Ta-
más preparátornak, az egykori
Szarvas Szálló homlokzatán talál-
ható szarvasfejcégér rekonstruk-
ciójában való részvételükért.

Cseresnyés Péter polgármester ér-
tékelve a képviselõ figyelemfelhívá-
sát, megjegyezte: az önkormányzat
nevében mindkettejüknek megkö-
szönte az Erzsébet tér 17. számú épü-
let homlokzatán lévõ cégér önzetlen
munkával felvállalt rekonstrukcióját,

ÚÚjj rraavvaattaalloozzóó ééppüüllhheett
KKiisskkaanniizzssáánn

ÚÚjj kkeerrííttéésstt ssüürrggeett
BBaalloogghh LLáásszzllóó
kkééppvviisseellõõ aa SSuuggáárr uuttccaaii
hhaajjlléékkttaallaann sszzáállllóóhhoozz

KKöösszzöönneett 
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amellyel városunk fõterének megszé-
püléséhez hatékonyan hozzájárultak. 

A lakosság megkeresésére a
Templom téri felújításokról kért
tájékoztatást közgyûlési interpellá-
ciójában Gábris Jácint önkor-
mányzati képviselõ Cseresnyés Pé-
ter polgármestertõl. A városatya
véleménye szerint félreérthetõ volt
a sajtóban megjelent tájékoztatás a
40 millió forintos beruházásról, mi-
vel egyelõre térkövezés történt ott,
mintegy 4-5 millió forint értékben.

Válaszában a polgármester kiemel-
te: a Templom tér részleges felújítása a
közelmúltban fejezõdött be. A fejlesz-
tés mûszaki tartalma a tervezés idõsza-
kában lett meghatározva. A 2013. évi
költségvetés erre a célra eredetileg 4
millió forint elõirányzatot tartalmazott,
és a tervezési feladatot ennek megfele-
lõen írta ki az önkormányzat. A meg-
bízás is ekkora összegû felújítás meg-
tervezésére vonatkozott.

A konkrét tartalom meghatározása
érdekében a tervezõ nagy vonalak-
ban, több változatban is kidolgozta az
egész tér rekonstrukcióját, melynek
teljes körû megvalósítása az egyes
változatoktól függõen 40 millió fo-
rintba kerülne. A megvalósított rész-
feladatokat a rendelkezésre álló forrás
figyelembe vételével választották ki,
ami három járdaszakasz felújítását,
parkosítást, kerékpártárolók és köztéri
bútorok elhelyezését jelentette. Akivi-
telezésre beérkezett árajánlatok alap-
ján a megvalósítás végül 7,5 millió fo-
rintba került. A tervezõ által készített,
az egész térre vonatkozó koncepció
következõ ütemének megvalósítására
közgyûlési döntés alapján kerülhet sor
az elkövetkezõ években.

A tavaly év végén hagyományte-
remtõ céllal útjára indított Vá-
sár(olj) Kanizsán! elnevezésû ren-
dezvényt azzal a céllal hozták létre,
hogy támogassák a helyi kistermelõ-
ket, népszerûsítsék a termékeiket, és
a magas minõségben elõállított helyi
termékek vásárlására buzdítsák a
kanizsai és környékbeli lakosságot.

Mint azt a helyszínen, a vásárcsar-
nokban tartott sajtótájékoztatóján Cse-
resnyés Péter polgármester, országgyû-

lési képviselõ bejelentette, az elsõ vásár
sikerén felbuzdulva, a közremûködõk-
kel a folytatásról döntöttek. Minden hó-
nap elején, a keddi nagyvásárt követõ
szombaton a csarnok munkatársai se-
gítségével megrendezik a termelõi vá-
sárt. A vásárlók, a termelõk és a keres-
kedõk összefogásának jó példáját mu-
tatja az is, hogy egy új attrakcióval ké-

szülnek, melyet a következõ alkalom-
mal jelent be a polgármester.

Mivel a novemberi közgyûlésen
eredménytelenül zárult a Thúry
György Múzeum magasabb veze-
tõi tisztségére vonatkozó pályázati
eljárás, így új(ra) pályázatot kel-
lett kiírnia a városvezetésnek a
múzeum igazgatói státusztára.

A tisztséget egyébként december 31-
ig a jelenlegi vezetõ, Száraz Csilla látja
el, akinek megbízatását – mivel érdemi
döntést nem tudott hozni a városvezetés

a „múzeumigazgatói székre” vonatko-
zóan – január egytõl (legkésõbb) június
30-ig meghosszabbították. Ennek lejár-
táig azonban az új igazgatói álláshoz
szükséges pályáztatást le kell bonyolíta-
ni. Atisztség betöltéséhez szükséges fel-
tételekrõl az elõterjesztésbõl és a már is-
mert helyekrõl is tájékozódhatnak: töb-
bek között honlapunkon, a megyei új-
ságban és Nagykanizsa város web-
oldaláról is. A pályázatok benyújtási ha-
tárideje január 30., döntés pedig – várha-
tóan – a február 28-i közgyûlésen szüle-
tik majd a (leendõ) múzeumigazgató
személyérõl, akit 5 évre neveznek majd
ki az intézmény élére a városatyák.

B.E. - Sz.Zs. - V.M.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakások-
ról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi üres önkor-
mányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere), illetve nem rendelkezõ
pályázók részére:

Szociális és költség alapon:

1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/3. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege: 14.148 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2014. január 23., 14.30-15.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. I. lh. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 16.188 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja:
2014. január 23., 14.00-15.00 óráig.
3. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. A. lh. I. em. 8.
A lakás alapterülete: 37 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bér-
leti díj összege: 20.128 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõ-
dés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ
idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. január 23., 13.00-
14.00 óráig. 
4. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11. C. lh. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 34 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 16.286 Ft. A lakás állapota: részben helyreállított. A bérleti szerzõ-
dés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ
idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2014. január 23., 13.00-14.00
óráig. 

5. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
A lakás alapterülete: 65 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
38.220 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2014. január 23., 9.00-10.00 óráig. 
6. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: belvárosi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 40.400
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpont-
ja: 2014. január 23., 10.00-11.00 óráig. 
7. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1. B. lh. IV. em. 4.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj össze-
ge: 21.888 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2014. január 22., 10.00-11.00 óráig. 
8. Nagykanizsa, Magyar u. 71. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás
településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege: 18.252 Ft.
A lakás állapota: helyreállítás a bérlõ feladata. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2014. január 23. 15.00-16.00 óráig.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 52.
A lakás alapterülete: 64 m2, szobaszám: 3  szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj összege:
26.240 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a
cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2014. január 22., 15.00-16.00 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfoga-
dó) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók!
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. január 31. 

PPáállyyáázzaatt üürreess öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáárraa
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Mostantól a lakosokon a sor!
A Murakeresztúri Plébánia nemcsak sikerrel pályázott az Új
Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programjának
keretében, de a projekt megvalósítása is eredményesen zárult.

„Tudatos és környezetbarát életmód Murakeresztúr
és Fityeház háztartásáiban (szemléletformáló, infor-
máló és képzési rendezvénysorozat)”
2013/12/31

Sajtóközlemény

Sokszor halljuk azt, hogy rendkívül fontos környezetünk védel-
me és a fenntarthatóság megteremtése. A Murakeresztúron és
Fityeházon 2013. januártól pályázati forrásból megvalósuló
programsorozat szervezõi is ezt a témát kívánták hangsúlyoz-
ni, azonban mindezt azzal a céllal, hogy ne csak a mindenna-
pos frázis maradjon meg az emberek fülében, de hosszú távú
cselekvésre is buzdítsák õket.
5 rendezvényen 5 környezetbarát téma került bemutatásra, így
különbözõ szemléltetõ módszerekkel a hatékony hulladékkeze-
lésre, a természetes anyagok használatára, a tudatos közleke-
désre, a helyi értékek megismerésére és az energiatakarékosság
jelentõségére hívták fel a figyelmet a szervezõk. Az események
közös nevezõje a jó hangulat volt, hiszen mind a gyerekeket,
mind a felnõtteket színes programok várták. Az interaktivitás, a
társasjátékok és a nyílt beszélgetések pedig eredményesnek bi-
zonyultak ugyanis lehetett hideg õszi idõ, vagy napsugaras nyár
a résztvevõk minden alkalommal érdeklõdõ arccal és néha fogós,
de logikus kérdésekkel fordultak az aktuális téma szakértõihez.
Innentõl kezdve pedig a környék lakosain a sor, hogy a gyakorlatban
is alkalmazzák a rendezvények során megszerzett ismereteket, így
csökkentve költségeiket és egyben óvva környezetüket. A kialakult
szemléletet – a maga színes csodáival megõrzött világunkkal együtt
– pedig már õk maguk adják tovább a következõ generációnak.

Murakeresztúri Plébánia 
(Római Katolikus Egyházközség)
H-8834 Murakeresztúr, Dózsa György utca 1.
Mobil: 0630 824 1075, E-mail: 
polgar.robert@murakereszturiplebania.hu
Honlap: www.murakereszturiplebania.hu

2014. január 16. BENU GYÓGYSZERTÁR 
KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 20:00-06:00

2014. január 17. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 22:00-07:30
2014. január 18. ZSÁLYA , BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-08:00
2014. január 19. BENU GYÓGYSZERTÁR 

ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 19:00-06:00
2014. január 20. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 20:00-06:00
2014. január 21. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367 20:00-06:00
2014. január 22. KATONARÉTI, TAVASZ U. 26. 93/311-607 20:00-06:00
2014. január 23. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6. 93/310-402 20:00-06:00
2014. január 24. KIRÁLY, KALMÁR U. 4. 93/536-620 22:00-07:30
2014. január 25. REMÉNY, GARAY U. 14. 93/314-967 20:00-08:00
2014. január 26. SALVIA, RÓZSA U. 6. 93/536-610 19:00-06:00
2014. január 27. BENU GYÓGYSZERTÁR 

KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4. 93/510-135 20:00-06:00
2014. január 28. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151 20:00-06:00
2014. január 29. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2. 93/516-280 20:00-06:00
2014. január 30. BENU GYÓGYSZERTÁR 

ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1. 93/311-531 20:00-06:00
2014. január 31. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1. 93/310-403 22:00-07:30

Gyógyszertári üügyelet NNagykanizsán - jjanuár

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul
Január 21-én 16 órakor

személyautó, motor
Január 22-én 16 órakor

C, D, C+E és B+E
Január 20-án 16 órakor

gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)

A 02.15.-i GKI vizsgára
jelentkezési határidõ: 02.04.

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! Ingyenes

tankönyvkölcsönzés.

Január 17, 31. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit (30/6160-847). Részvételi
díj: 700 Ft/család.

Január 16. 19 óra
Dumaszínház Nagykanizsa
DUMA JAM - fellépnek: Ara-
nyosi Péter, Kovács András Pé-
ter, Badár Sándor. Belépõdíj: 2
500 Ft. A jegyek megvásárolha-
tók a Nagykanizsai Tourinform
Irodában (8800 Nagykanizsa,
Csengery u. 1-3.), valamint a
dumaszinhaz.jegy.hu
weboldalon.

Január 20. 19 óra
Színház - Bródy bérlet 
Pataky-Gömöri-Oravecz: ED-
DA MUSICAL - A KÖR. A
szigetszentmiklósi Sziget Színház
elõadása. Szereplõk: Pintér Tibor,
Tunyogi Bernadett, Békefi Viktó-
ria, Tóth Attila, Bencze Sándor,
Koós Réka, Janza Kata, Szabó
Dorottya, Makrai Pál, Buch Ti-
bor. Dalszöveg szerzõ: Pataky At-
tila. Zeneszerzõ: Gömöri Zsolt.
Rendezõ: Pintér Tibor. Belépõdíj:
3500 Ft.

Január 21. 14 óra
NAGY GÁSPÁR VERSMON-
DÓ VERSENY
„Emlékezni, látni, megnevezni és
sohasem félni”
Nagy Gáspár emléke, emberi és
mûvészi nagysága elõtt tiszteleg-
ve a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ vers- és prózamondó ta-
lálkozót szervez.

Január 22. 18 óra
„HEGYEK, VÖLGYEK,
DOMBOK KÖZT...” - a Kani-
zsa Fotóklub tagjainak kiállítása
Megtekinthetõ: február 25-ig.

Január 22. 19 óra
A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA
Ünnepi gálamûsor nagykanizsai
elõadók és mûvészeti csoportok
részvételével. Köszöntõt mond:
Cseresnyés Péter polgármester.
A belépés díjtalan.

Január 18. 19 óra
BETHLEN-BÁL
Szervezõ: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata
További információ: 
Janzsóné Strobl Krisztina 
Polgármesteri Kabinet, 
06-20/849-2308.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött több nagykanizsai tömb
rendezés alá vonásáról, melyet a B & H Régió Bt. és az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/20012. (XI. 8.) korm. rendelet 29. § felhatalma-
zása alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a
97/2013. (III. 28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnersé-
gi egyeztetésérõl. 
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján ke-
rül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármester-
hez címzett és a fõépítészhez eljuttatott, szövegszerû, indoklással ellátott levél-
ben tehetik meg a közzététel lejártáig.
Afentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. február 10-ig kifüggeszt-
jük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvv ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii 
SSzzaabbáállyyzzaatt mmóóddoossííttááss

Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart – a szokottól eltérõen –
2014. január 20-án 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. január 20-án (hétfõn) 16 órá-
tól 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18
órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában. E-mail: sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart – a
szokottól eltérõen – 2014. január 20-án (hétfõn) 17 órától a Zrínyi Miklós Általános
Iskolában (Zrínyi M. u. 38.). Tel.: 0630/301-8185, e-mail: szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Thúry György Múzeum (székhelye: 8800 Nagykanizsa,
Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony,
az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételé-
vel - 3 hónap próbaidõ kikötésével. A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igaz-
gató. A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 2014. március 1-tõl 2019. február 28-ig
tartó 5 év. 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt., a 150/1992.
(XI. 20.) Korm. rendelet (Vhr.) és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) ren-
delkezései az irányadóak.
Ellátandó fõbb feladatok:
Gyakorolja az intézménnyel jogviszonyban álló közalkalmazottak és munkavál-
lalók felett a munkáltatói jogokat. Szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény
alapító okiratában meghatározott tevékenységek ellátását. Vezetõként biztosítja
az intézmény rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését a fenntartó önkormány-
zat elvárásainak megfelelõen. Közremûködik a feladatkörébe tartozó testületi és
polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehajtásában. 
Pályázati feltételek: 
- szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
- tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen
legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány
vagy azzal egyenértékû okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló
igazolás bemutatásával,
- a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenysé-
gének megfelelõ jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
- kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység
- cselekvõképesség, 
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tar-
tózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 
- büntetlen elõélet,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza, 
- a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,
- az egyetemi (fõiskolai) végzettséget igazoló oklevél és a szakképzettséget iga-
zoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolata,
- tárgyalásszintû idegennyelv-ismeretet hitelt érdemlõ igazolása,

- a pályázati feltételként elõírt öt éves szakmai gyakorlat meglétének hitelt ér-
demlõ igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a bün-
tetlen elõélet és annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ te-
vékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, 
- a pályázó nyilatkozatai arról, hogy 

1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi
megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn.
2. a 2007. évi CLII törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget
vállalja.
3. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
4. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
5. a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelen-
dõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismerhetik meg.
6. a pályázati eljárás során a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napirendnek a
nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.

A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivé-
telével hiánypótlási lehetõséget nem biztosít.  Az erkölcsi bizonyítványt legké-
sõbb a döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 6.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti pél-
dányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: „Pályázat a Thúry György
Múzeum igazgatói beosztására”. 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által létrehozott döntést elõkészítõ
szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kineve-
zésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakor-
lója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.A pályáz-
tató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ
szakmai bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2014. feb-
ruár 28.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: 
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illet-
ve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és Sport
Osztályának vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-
2333. Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányza-
ti Személyügyi Központ) Internetes oldalán (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honlapján ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta He-
tilapban.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt aa TThhúúrryy GGyyöörrggyy MMúúzzeeuumm
iiggaazzggaattóóii bbeeoosszzttáássáárraa
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2014. január 16.

A „Kanizsai Dorottya Kórház sürgõsségi ellátásának (SO2) kor-
szerûsítése” elnevezésû TIOP-2.2.2-08/22009-0005 regisztráci-
ós számú pályázat keretében az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a hazai központi költségvetés társfinanszírozásával
megvalósuló beruházáshoz kapcsolódóan 9.963.608,-Ft + áfa
összegben új bútorzat került beépítésre az épületrészben. 

Beépítésre kerültek a bútorok a Sürgõsségi 
Betegellátó Osztály új épületrészébe 
2014/01/08

Sajtóközlemény

Kanizsai Dorottya Kórház
8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8.
Tel.: 0693/502-092, fax: 0693/502-064
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

A Sürgõsségi Betegellátó Osztály a felújítását és kibõvítését
követõen a már leszállított új orvos-technológiai eszközök mel-
lé új bútorzattal is gazdagodott. 

A közbeszerzési eljárás során nyertes ZÁÉV Építõipari Zrt. ál-
tal leszállított egészségügyi bútorzat között többek között kór-
termi székek, szekrények, polcok, várótermi székek, fertõtlení-
tõszer adagolók találhatóak. Az épületrész új irodai bútorzato-
kat is kapott, így öltözõ szerények, fotelek, fogasok, értékmeg-
õrzõ szekrény, függönyök leszállítása is megtörtént. 

Az új berendezésekkel ellátott Sürgõsségi Betegellátó Osztály
2014. január 27. napon, 7:00 órakor kezdi meg mûködését az
új épületszárnyban. 

ZSIGMONDY-SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY
8800 Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.
Szakközépiskolai képzések 

Bányászat ágazat (Fluidumkitermelõ technikus kimenet). 
Egészségügy ágazat (Gyakorló ápoló kimenet). 
Informatika ágazat (Informatikai rendszergazda, CAD-CAM inf. kimenet). 
Rendészeti képzés. Szépészet ágazat (Gyakorló fodrász kimenet). 
Vegyész ágazat (Vegyipari technikus kimenet). 
Arany János Kollégiumi Program. 

Szakiskolai képzések 
Asztalos (ösztöndíjas szakma). Ács (ösztöndíjas szakma).
Épület- és szerkezetlakatos (ösztöndíjas szakma). 
Festõ, mázoló, tapétázó. Hegesztõ (ösztöndíjas szakma). 
Jármûfényezõ. Karosszérialakatos. Kárpitos. 
Központifûtés- és gázhálózat rendszerszerelõ.
Kõmûves és hidegburkoló. Nõi szabó (ösztöndíjas szakma). 
Számítógép-szerelõ, karbantartó.
Szociális gondozó és ápoló (ösztöndíjas szakma).
Villanyszerelõ (ösztöndíjas szakma).
Víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelõ.

CSERHÁTI SÁNDOR TAGINTÉZMÉNY
8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 74/A.
Szakközépiskolai képzések 

Gépészet ágazat (Gépgyártástechnológiai technikus vagy Mechatronikai techni-
kus kimenet). Közlekedésgépész ágazat (Autószerelõ vagy 
Autóelektronikai mûszerész kimenet).

Autószerelõ ill. Autóelektronikai mûszerész végzettség 
megszerzése után Autótechnikus szakképzés válaszható.

Villamosipar és elektronika ágazat (Elektronikai technikus kimenet). 
Szakiskolai képzések 

Gépi forgácsoló (ösztöndíjas szakma). Ipari gépész

NAGYKANIZSAI MÛSZAKI SZAKKÉPZÕ
ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

tervezett képzései a 2014-2015. tanévre

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK
Zsigmondy-Széchenyi Szh.int. Cserháti Sándor Tagint.
2013. 11. 14. 9.00-15.00 2013. 11. 16. 9.00-12.00
2013. 12. 05. 9.00-15.00 2013. 11. 23. 9.00-12.00

SBO: KKöltözés mmiatt zzárva!

A Kanizsai Dorottya Kórház tájékoztatja a bete-
geket, hogy a Sürgõsségi Betegellátó Osztály (SBO)

2014. január 16. 7 órától január 27. 7 óráig költözik
át a kórház új épületszárnyába. Ezen idõszak alatt a Sür-

gõsségi Betegellátó Osztály betegellátása szünetelni fog – tájékoztat-
ta lapunkat dr. Brünner Szilveszter fõigazgató fõorvos.

A hivatkozott idõszakban a kórház egyéb, szakirányú osztályai veszik át az
SBO feladatait. Ezen belül az urológiai betegek ellátása a sebészeti osztály
ügyeletesének a feladata, a szemészeti betegek elirányítását a baleseti osztály
ügyeletese végzi, a fül-gégészeti betegek ellátásáról és sz.e. szakorvosi
konzíliáriusa értesítéséról az intenzív terápiás osztály orvosa intézkedik. Ha va-
laki beutaló nélkül, vagy az SBO-nak címzett beutalóval érkezne, akkor a meg-
erõsített szolgálattal mûködõ belgyógyászati osztály ambulanciáján fog elsõd-
leges ellátást kapni.

A gördülékeny ellátás érdekében azonban megkérjük a még beutalóval nem
rendelkezõ akut betegeket, hogy a célzott ellátás mielõbbi megkapása érdekében
elsõdlegesen háziorvosuknál, illetve rendelési idõn kívül a háziorvosi ügyeleti
szolgálatnál jelentkezzenek. Ha az alapellátás bármelyik résztvevõje sürgõs szak-
ellátást lát szükségesnek, akkor a kiállított beutalóval a fentebb részleteknek meg-
felelõ módon tudnak a betegek mielõbb szakellátáshoz jutni. A szakorvosi vizsgá-
latot követõen a kórházi kezelést nem igénylõ betegek hazaszállítása a betegszál-
lító szolgálatok, illetve a családtagok igénybevételével a korábbihoz hasonló mó-
don, de a különbözõ kórházi osztályok ambulanciájáról lesz megoldható.

Az átköltözött Sürgõsségi Betegellátó Osztály indulásának idõpontja:
2014. január 27. 7 óra.

A fentiekrõl a kórházban kihelyezett tájékoztató táblákon, illetve a portaszol-
gálat útján is tájékozódhatnak.
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Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2014. január 30-ig érvényes.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2014-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkor-
mányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: 
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a

következõ kitüntetéseket alapította:
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Oktatásáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Kultúrájáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Sportjáért” kitüntetõ cím
- „Paizs Ferenc Díj” közigazgatási kitüntetõ cím
- „Szekeres József Díj” az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- „Nagykanizsa Környezetkultúrájáért” kitüntetõ cím
- „Nagykanizsa Biztonságáért” kitüntetõ cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkor-
mányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ cím és
„Nagykanizsa Megyei Jogú Városért” kitüntetõ cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címre a közgyûlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.
A többi kitüntetõ cím cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és
egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Pol-
gármesteri Hivatal  portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapon részletes indoklással
legkésõbb 2014. január 27-ig nyújtsák be Cseresnyés Péter polgármesternek
címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett Word
fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.

KKiittüünntteettéésseekk aaddoommáánnyyoozzáássaa

Tisztelt Nyugdíjasok!

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa 2014-
ben is segít a szépkorúak számára hirdetett Erzsébet-program szociális
üdülési (szállás vagy fürdõbelépõ) pályázatainak internetes regisztrációjá-
ban, beadásában.
Pályázati feltételek: 
A pályázatot az az öregségi nyugdíjellátásban részesülõ, hatvanadik életévét
betöltött személy adhatja be, akinek rendszeres, havi teljes összegû ellátása
nem haladja meg a 147.000 Ft-ot és további adóköteles jövedelemmel nem ren-
delkezik. A kérelem benyújtásához szükség van a Nyugdíjfolyósító Igazga-
tóság (NYUFIG) által a pályázó nevére kiállított, 2013. évi, havi nyugellátás
megállapítását tartalmazó igazolásra, valamint az adóigazolványban szereplõ
adóazonosító jelre. Kérjük, hogy ezen dokumentumokat hozzák magukkal! 
Munkatársaink az alábbi idõpontokban végzik a pályázattal összefüggõ
adminisztrációs tevékenységet: 2014. január 21-én (kedd), 23-án (csütörtök),
28-án (kedd) és 30-án (csütörtök) 9-15 óra. Helye: az Erzsébet tér felõl nyíló
ügyfélszolgálati helyiség. 
A pályázatokról részletesen a www.erzsebetprogram.hu oldalon is tájékozód-
hatnak.

Cseresnyés Péter polgármester, az Idõsügyi Tanács elnöke

SSeeggííttsséégg aazz iiddõõsseekknneekk aa sszzoocciiáálliiss
üüddüüllééss rreeggiisszzttrráácciióójjáábbaann

A Fabak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-nek az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott „Vállalati IKT megoldások bevezetése a Fabak Kft-nél” címû,
GOP-2.2.1-11-2012-505 jelû pályázatát a MAG - Magyar Gazdaság-
fejlesztési Központ Zrt. 2013. január 3. napján 4.097.913 Ft összegû
támogatásra (50%) érdemesnek ítélte. A projekt 2013.05.01. –
2013.11.30. napjáig tartott, az Európai Unió támogatásával és az Eu-
rópai Regionális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Vállalati IKT megoldások bevezetése a Fabak 
Kft.-nél – Projektzárás

2013. november 30.

Sajtóközlemény

FABAK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Sörgyár u. 5. 
E-mail: ceo@fabak.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu 

2013. november 30. napján befejezõdött Nagykanizsán a Gazdaságfej-
lesztési Operatív Program (GOP) keretén belül megvalósuló "Vállalati
IKT megoldások bevezetése a Fabak Kft.-nél" címû projekt. 
A program során lehetõsége nyílt a faipari vállalkozásnak különbözõ in-
formatikai eszközöket beszerezni, valamint vállalatirányítási rendsze-
rük fejlesztését megvalósítani. A bevezetésre került vállalatirányítási
rendszerrel a Fabak Kft. olyan információs és kommunikációs techno-
lógiai megoldásokat tud már alkalmazni, melyek által a versenyképes-
ség erõsíthetõ és a jelenlegi munka hatékonysága növelhetõ. 
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2014. január 16.

Horoszkóp

Hogyha még nem tett újévi fogadalmat, pó-
tolja be sürgõsen. Amit mindenképpen tel-
jesíteni kell, azt ne kötelességként kezelje.
Szemlélje pozitívan a világot, és csak meg-
valósítható változtatásokat tervezzen.

Az elhivatottság jellemzi továbbra is a mun-
káját. Az újévi fogadalmai között szenteljen
idõt arra is, hogy alaposan átgondolja, vajon
elegendõ idõt töltött el a családja körében?
Ha teheti, idén többet legyenek együtt.

Visszafogottabban közeledik a barátai-
hoz, mint ahogyan korábban tette. Ez a
kimért viselkedés szerencsére nem tart
önnél sokáig. A hétvégén akár egy kerék-
pározás is jót tesz a hangulatának.

Ha a kíváncsiságára hagyatkozik, egy különle-
ges kaland szereplõjévé válhat egy hétvégi ese-
ményen. Fogadja el a meghívást és tekintse ki-
hívásnak az ottani történéseket.  A csillagok
szerint nem számíthat nyugalmas percekre. 

Aközeli napokban anyagi nehézségek akadá-
lyozhatják tervei megvalósítását. Ne reagálja
túl a pillanatnyi gondokat és ne mondjon le
rögtön a saját igényeirõl. Erõsítse meg magát
és folytassa ott a teendõit, ahol abbahagyta.

Úgy lépett át az újévbe, hogy nem kellett felül-
vizsgálni a pénzügyeit. Nyugodtan fektetheti
energiáit újfajta tevékenységekbe. Emberi
kapcsolatait semmiféle krízis nem fenyegeti,
tegyen úgy mindent, ahogy az elmúlt évben.

A tavasz elõjelei felerõsítik romantikus
érzelmeit, és nemcsak új szint, hanem új
korszakot hoznak érzelmi életébe. Nyu-
galma érdekében óvakodjon a felületes
kapcsolatoktól. 

Nyugalmát és érzelmi életét felborzolhatja
egy váratlan találkozás. A folytatásban –
különösen így farsang idején –, próbára te-
heti az illetõt. Hogyha merész célokat tûz
ki maga elé, azok is megvalósulhatnak.

Az újévben új ösztönzéseket keres magának.
Egy közeli farsangi összejövetelen olyan sze-
méllyel találkozhat, akirõl eddig azt hitte,
csak a képzeletében létezik. De nem így lesz,
kézzelfogható valósággá válnak álmai.

Örömteli eseményekre számíthat a közel-
jövõben. Ahhoz azonban, hogy megvaló-
suljanak az álmai, többet kell tennie. Gon-
dolja át az elmúlt években történteket, és
idejében tanuljon a korábbi hibáiból.

A munkájában is történhetnek változások
még az év elején. Pozitív hozzáállásának
köszönhetõen szerencsére könnyedén veszi
az akadályokat. A családja is megnyugod-
hat, amibe belefog, azt be is fejezi.

A játékosság és a vidámság lesz jellemzõ
önre a hétvégén. A napsütéses idõ felerõ-
síti tavaszváró hangulatát és új erõre kap
a vállalkozó kedve. Késztetést érezhet
még a szerencsejátékokhoz is. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19. Vízöntõ

II.20.–III.20. Halak

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 16.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 20.000 Ft+áfa
Kalodás fa 
(éger, nyár, tölgy, bükk vegyes, akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
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Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési te-
rület. Érd.: 0630-227-3294, 0630-
448-6072. (7608K)

Kidobásra szánt TV-jét,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb. elszállítom. Tel.: 0620-510-
2723 (7620K)

Televízió javítás az Ön otthoná-
ban kiszállással. Balaskó István,
tel.: 0630-597-1530 (7621K)

ALMA-
VÁSÁR

Nagykanizsán, 
a Zemplén úti 

Randevú presszóban 
szombatonként 9-12 óráig!

Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

Vasutas Kertbarát Klub elõadás
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban Szobanövények ápolása és gon-

dozása címmel videó elõadásra kerül sor. Idõpontja: január 21. kedd 15 óra. 

Kékfarkas éve Hun
horoszkóp falinaptár 2014

800 Ft
Megrendelhetõ:
0670-597-0103

A Kanizsa Kajak-Kenu Klubnál
tartott évzáró keretében összegez-
hették, hogy a sportklub életében
nem szokványos esztendõt zártak,
hiszen a tavasz folyamán sikerült a
szakmai stábjukhoz csábítani Sári
Nándor olimpiai bajnokokat is fel-
készítõ mesteredzõt. A kajakosok
összejövetelén már jól érzékelhetõ
volt a „fejlesztés” gyümölcse, mivel
sok kis fiatal fogadhatta a jutalma-
zó gratulációkat – többek között
Ábrahám Attila olimpiai bajnoktól,
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
fõtitkárától.

Akajakozással most ismerkedõ ne-
bulók között találkoztunk egy kevés-
bé szokványos esettel is – s ha igazán
a sportághoz hûen szeretnénk fogal-
mazni –, van olyan család szûkebb
pátriánkban, ahol a vasárnapi ebéd
melletti téma valóban a lapátolásról
szólhat, mi több, a gyerekek egyszer-
re még egy kajak négyesbõl is kiszo-
rulnának, lévén mind az öt testvér már
a KKKK színeiben szeli a habokat...

Íme, hát a kajakozás tömegesíté-
sének egyik módja, s nem véletlenül
„nyúltunk bele” így a szakmázásba,
hiszen ahogy a szövetségi fõtitkár is
fogalmazott, a kajak-kenu felfuttatá-
sának is egyik legfontosabb kérdése,
miként sikerül ûzésébe bevonni –
nem csupán – a fiatalokat.

– A sportág jövõje túlmutat szi-
gorúan csak az eredményeken,
legalább ilyen fontos annak társa-
dalmi beágyazottsága is – fogal-
mazott Ábrahám Attila. – Szeret-

nénk eljutni oda, hogy ne csupán
az olimpiák idején a fotelból szur-
kolva legyen fontos a kajak-kenu
az emberek számára, hanem szíve-
sen csábítanánk ki õket a vízhez is,
hogy ha csupán hobbi szinten is,
de üljenek bele a hajókba.

Ahogy az 1988-ban kajak né-
gyesben olimpiai bajnok elöljáró
fogalmazott, ennek egyik elsõ lé-
pése az, melyet Nagykanizsán az
utóbbi idõben tapasztalhattak.

– S amit látunk, az megérett a biza-
lomra, így különösen nagy érdeklõ-
déssel figyeljük, ami itt történik –
folytatta Ábrahám Attila. – Nem
mostanában volt, amikor errefelé jár-
tam, egykor még egy vidékbajnokság
keretében a Rába ETO színeiben ka-
jakoztam Kanizsán 1981-ben, azóta
bizony rengeteg idõ telt el, s most is-
mét fel lehet itt futtatni valamit. Nem
véletlen tehát, hogy szövetségünk ví-
zitelep-fejlesztésre 15 millió forintot
juttatott az ittenieknek és eszköztá-
mogatásra is el tudtunk különíteni 3
millió forintot. Ezzel nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy a kanizsaiak a támo-
gatottak elit körébe kerültek.

S hogy milyen fejlesztések zaj-
lanak, illetve már valósultak meg a
dél-zalai kajak-kenus életen belül,
arra Sári Nándor külön is készített
részletes kimutatást.

– Bár ez az elsõ ilyen alkalom
edzõi pályafutásom során, hogy ne-
kem kell kiállnom a hallgatóság elé,
de elmondhatom, nagyon sok min-
dent hozott ez az év – kezdte a mes-
teredzõ. – Az elõzõ évekhez viszo-

nyítva is látható az elõre lépés, a ma-
gyar bajnoki pontversenyben például
a nagykanizsai egyesület 73 pontjá-
val a elõzõ évi hatvanadikról az 51.
helyre lépett elõre és a felnõtt férfiak
mezõnyében válogatott kerettaggal is
büszkélkedhetünk Németh Ádám
személyében. Nem csupán a sport-
szakmai vonalhoz, eredményekhez
kapcsolódva mondanám el azt, hogy
tizenöt esztendõre kaptuk bérbe in-
gyenesen a Csónakázó-tó melletti
5000 négyzetméteres területet a vá-
rostól egy együttmûködési megálla-
podás keretében, s ez hatalmas segít-
ség az egyesület számára. Egy 15
millió forintos beruházást jelentõ új
hajótároló kialakításának munkálatai
januárban kezdõdnek, ami új stég és
épület elkészültét is magában foglalja
reményeink szerint a május 31-i sár-
kányhajó road-show verseny kereté-
ben történõ átadásig. Az elõzetes ter-
veink szerint igazán komoly verse-
nyeket 2015-ben szeretnénk idehoz-
ni, viszont jövõ ilyenkor már szándé-
kunkban áll a helyi kajakos díjunkkal
kirukkolni, mellyel a legeredménye-
sebb felnõtt és utánpótláskorú ver-
senyzõinket jutalmaznánk.

Ahogy a mesteredzõ fogalma-
zott, örül, hogy Nagykanizsát vá-
lasztotta tréneri pályafutása leg-
újabb helyszínéül, s a szülõk és az
edzõi stáb mellett sokat számított a
polgármesteri bátorítás is. Az egye-
sület részérõl nem maradhatott el a
kajakos növendékek köszöntése
sem, illetve Héder István, valamint
Szendrõi Ottó személyében a ka-
jak-kenu klub két örökös tisztelet-
beli tagot is választott soraiba.

P.L.

FFeejjllõõddééssii ppáállyyáárraa áállllttaakk

Adja fel nálunk apróhirdetését! 
Lakossági apró esetén 15 szóig, egy alkalommal 800 Ft (Kanizs Kártyával 600
Ft), a másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). 

Egész napos program kereté-
ben pattogott múlt szombaton a
labda a Zsigmondy-csarnokban,
ahol az V. Deme Richárd Emlék-
torna teremlabdarúgó kupa
küzdelmeit rendezték 12 csapat
részvételével. Az együtteseket
két hatos csoportba sorsolták, s
azok elsõ helyezettjei mérkõztek
a torna elsõ helyéért.

A teremfocisok közül aztán az FC
Oporto és a Zalaszentbalázs jutott az
idõben kissé megcsúszott fináléig,
melyben elõbbiek 4-0-ra nyertek. A
harmadik helyet a Dunántúli Postás
SE szerezte meg, negyedikként pe-
dig a Young Boys Budapest zárt.

A torna gólkirálya Nagy Tamás
(FC Oporto) lett 8 találattal, a leg-
jobb kapusnak járó elismerést meg-
osztva érdemelte ki Freischmid Ro-
land (Zalaszentbalázs) és Vass
Gyõzõ (FC Oporto), míg a legjobb
játékosnak Markotán Dezsõt (Zala-
szentbalázs) választották.

P.L.

A nnagy ccsaták
végére ssima
döntõ
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Az elmúlt esztendõ végén a
Kanizsa Box Klub elnöke, Dras-
kovics Szilárd aláírta az ölölvívó
szakszövetséggel azt a kontrak-
tust, mely zöld utat biztosít a
nagykanizsai box-akadémia lét-
rejöttének.

– Hosszú hónapok munkája érett
be azáltal, hogy jogot nyertünk a
nagykanizsai akadémia alapítására
– fogalmazott az egyesület elsõ em-
bere. – Számos város pályázata kö-
zül Budapest, Gyõr, Hajdúszobosz-
ló és mi nyertünk, mely úgy gondo-
lom, nem mindennapi dolog váro-
sunk ökölvívósportjának életében.
Innentõl az utánpótlás versenyezte-
tésére és képzésére is kiemelten
koncentrálhatunk a jövõben. A Pe-
tõfi utcai egykori Hámán Kató Kol-
légium épületében 550 négyzetmé-
teres területen alakíthatjuk ki bázi-
sunkat két állandó ringgel, kon-

diteremmel, valamint többek között
tanulószobával.

A szakmai háttér kialakítása
sem maradhat ki a sorból, az ököl-
vívó egyesület elnöke szerint már
minden elgondolás gyakorlatilag
szárba szökkent.

– Az 1972-es olimpián harma-
dik Botos András szinte a nagy el-
képzelésünk végett költözött
Nagykanizsára és ne feledkezzünk
meg Korpics Miklósról sem, aki
majd' két évtizede a sportág helyi
életben tartója, de mellettük lesz-
nek még szakemberek – folytatta
Draskovics Szilárd. – A helyi isko-
lákkal is van már együttmûködési
megállapodásunk, s kezdésképpen
húsz tehetség felvételével számo-
lunk, akiknek tanulmányi elõme-
netele sem lesz mellékes.

Az utánpótlásképzõ központ ne-
ve hivatalosan Nagykanizsai Bo-
tos András Ökölvívó Akadémia-

ként hangzik, ahová nem csupán a
régióból, de már Gyöngyöstõl Sal-
gótarjánig is jönnének a fiatalok.
Akik, mint sportolók a dél-zalai
központ elnevezése alatt verse-
nyeznek, az úgynevezett klub-
ranglistás pontjaikat viszont szin-
tén gyarapíthatják.

– Szerzett pontjaikat ugyanis
anyaegyesületüknek viszik majd a
színeinkben ringbe lépõ nebulók.
A cél természetesen a majdani Eu-
rópa- és világbajnokságok sora, il-
letve az olimpiai szereplés lehetõ-
sége, de az igazán lényeges az,
hogy az ökölvívók képzése mos-
tantól sokkalta jobb körülmények
között történhet, melyhez az anya-
gi források évente akár tízmilliós
nagyságrendben is adottak.

A sajtótájékoztató keretében
Cseresnyés Péter polgármester is
szólt a helyi ökölvívók életében va-
lóban nagy mérföldkõnek számító
„akadémia-létesítõ” állomásról.

– Ez az itteni szakmai munka és
a város elismerése is, és azzal is
tisztában kell lennünk, hogy a
sportági oktatáshoz kimondottan
nevelõ tevékenység is társul majd,
mely az oktatási intézmények a vá-
ros és az ökölvívó klub együttmû-
ködésének eredményeképpen va-
lósulhat meg – fûzte hozzá a dél-
zalai város elsõ embere.

Az akadémia kialakítása már el
is kezdõdött, a munkálatok február
végi befejezõdésével számolnak a
terv megálmodói.

Polgár László
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Péntektõl már javában pattog
a labda a Zsigmondy csarnok-
ban: immár harmadik alkalom-
mal rendezik meg az Intersport
Kanizsa Kupa teremlabdarúgó
tornát Nagykanizsán. 

A sajtótájékoztatón elhangzottak
szerint a huszonnégy csapatos torna
nevezési listája pillanatok alatt meg-
telt – természetesen a szervezõk leg-
nagyobb örömére. Mi több, leg-
alább 5-6 legénység még a „vészin-
dulók” csoportjában várja, hátha
lesznek esetleg visszalépések, s ak-
kor a szerdai sorsolás idõpontjában
az õ nevüket is kihúzhatták...

– A Zsigmondy-csarnokban janu-
ár 17-én 17.30-tól rajtolnak a küz-
delmek, szombaton és vasárnap is
egész napos lesz a meccsdömping a
nevezett helyszínen, a hét utolsó
napján aztán a vigaszág találkozói-
nak a Cserháti-csarnok ad otthont –
fogalmazott a Kanizsa Turizmusá-
ért Egyesület részérõl Gór Miklós.

Ahogy azt megtudtuk, a számos
kanizsai – elsõsorban kispályás –
csapat mellett résztvevõk érkeznek
majd a tornára a fõvárosból, Zala-
egerszegrõl, Lentibõl, de a közeli
horvát és szlovén településekrõl is.

– Amivel a nevezõket igazándiból
meg tudtuk nyerni, az a minimális ne-
vezési díjért vívható nem kevés mérkõ-
zés lehetõsége, a díjazás mértéke, no
meg a játékvezetés minõségére is nagy
figyelmet fordítunk – vette át a szót
Lánczos Attila – Ilyenkor persze az is
kiderül, hogy a kanizsai kispályás baj-
nokság remek alap egy ilyen kupához,
illetve már a torna híre is olyan, hogy be
is kalkulálják az indulók a naptárukba.

Ha már a bíráskodás szóba került,
a hat négyes csoportban induló küz-
delmek egy-egy mérkõzésén ketten
„felügyelik” majd a pályán történte-
ket, a játékidõ pedig egyszer húsz
perc lesz – futóórával. A meccs-so-
rozat vasárnap délutánra fordul cél-
egyenesébe a negyeddöntõkkel,
majd a finálét elõreláthatólag 17.25
órakor kezdi a két legjobb együttes.

Természetesen a címvédõ kani-
zsai RMP-Földi is ott lesz az indu-
lók között, de számos trónkövete-
lõvel számolhatnak Cs. Horváth
Gáborék a mezõnyben.

P.L.

Vasárnap a regnáló világbajnok
magyar vízilabda-válogatott Be-
nedek Tibor szövetségi kapitány
vezérletével tartott edzést a kani-
zsai uszodában. Rögtön tegyük
hozzá, nyilvános tréninget vezé-
nyelt az egykori olimpiai bajnok,
ami meg is látszott a létesítmény
nézõterének aktuális helyzetén...

Kezdjük ott, hogy nosztalgiázás-
nak ezúttal nem volt helye! Pedig lett
volna miért, mivel tíz esztendeje an-
nak, hogy a magyar nemzeti együttes
tagjai a dél-zalai városban szálltak
vízbe, hogy egy bemutató mérkõzés
keretében meccseljenek a kanizsai
együttessel. Nem kevés nézõ elõtt,
ugyanakkor leírhatjuk, a mostani

még az akkori érdeklõdést is felül-
múlta. A félezres nagyságrendhez
közelített a tegnapi „érdeklõdéshul-
lám”, s ez azért korántsem megszo-
kott Nagykanizsán – fõleg egy edzés
apropóján. Tudjuk, persze, hogy
mégiscsak egy világbajnok együttes-
rõl van szó, valamint vélhetõen a tör-
ténésekbe belejátszott az is, hogy a
csapat oszlopos tagja a nagykanizsai
származású Bedõ Krisztián is.

Gyakorlatilag éppen õ zárta a váloga-
tott tagjainak sorát, amikor a csapat az
edzés kezdete elõtt fél órával megérke-
zett a vizes objektumba. Természetesen
ahogy már említettük, Benedek Tibor
vezérletével és a csapattagok között pél-
dául a világ legjobb pólósának néhány
napja megválasztott Varga Dénessel.

Néhány perc múltán a játékosok
már az elõzetes instrukciókat hall-
gathatták a víztükör feletti galéri-
án. A legénység egyébként a
Horvátország elleni, idegenben
megrendezésre került Világliga
csoportmeccsre tartván állt meg
Nagykanizsán. 

Bizonyára sokan gondolkodtak
úgy, a látvány megfizethetetlen, mi
sem mennénk bele abba, hogy mi-
lyen szakmai támpontok alapján
„úszkáltak és hajigáltak” a váloga-
tott kerettagok, maradjunk annyi-
ban, vélhetõen jó néhány szurkoló-
nak jelentett nagy élményt a válo-
gatott nagykanizsai fellépése...

P.L.
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A „Batthyány Lajos Középiskoláért”
Alapítvány Kuratóriuma
2014. január 25-én, szombaton 
19 órától rendezi hagyományos(immár 21.) ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT 

A bál helyszíne: István Fogadó (Sormás)

Belépõjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán
személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetõk. Cím:
Nagykanizsa, Rozgonyi 23. Telefon: (93) 311-239. 

A bál elején Balogh László igazgató és Doucha Ferenc
kuratóriumi elnök köszönti a közönséget. Segítségükre lesz
Katona Noémi konferanszié. 
A bált megnyitja és pohárköszöntõt mond: Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képviselõ. 
Majd a Magton Tánczenekar szórakoztatja a közönséget, a
BLG Táncegyüttes nyitótánca színesíti a programot. Az
étkek is különlegesek lesznek. 
A mûsorban fellép: a „Kutyakölykök” tánccal és Németh
Bálint (11.B) énekkel. 

Vendégeink jóérzéséhez meglepetésekkel is hozzájárulunk.

2014.01.21. (kedd) 10:00 – 13:00 Perfect Med Gyógycentrum, Nk.
Erzsébet tér 8. 2014.01.21. (kedd) 14:30 – 16:30 Molnári IKSZT, Petõ-
fi u. 45. 2014.01.23. (csütörtök) 10:00 – 13:00 Becsehely IKSZT,
Ifjúság u. 67. 2014.01.23. (csütörtök) 14:30 – 16:30 Eszteregnye
Faluház/Óvoda, Petõfi u. 1.

Véradás - VVöröskereszt
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