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A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban rendezett díjkiosztó
gálaesten adták át a Megyei
Prima Díjakat. Pontosan tíz éve
indította útjára a tudományos,
mûvészeti, kulturális és sportértékek elismerését célzó egyedülálló kezdeményezést, a Prima
Primissima Díjat Demján Sándor vállalkozó.
Az országosan jubiláló Príma
díj 7. Zala megyei díjkiosztóján a
díszvendégek sorában foglalt helyet többek között Demján Sándor,
a Vállalkozók és Munkáltatók Or-

Kanizsai a megyei Primák között

A Kanizsa Újságban
Lakossági apróhirdetés
(15 szóig) Kanizsa Kártyával csak
600 Ft. Vállalkozási apróhirdetés
15 szóig 1600 Ft. Gyakorisági
kedvezmény mindkét esetben 50%.

szágos Szövetségének (VOSZ) elnöke, és Darja Bavdaz Kuret aszszony, Szlovénia magyarországi
nagykövete.
Köszöntõjében Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke felhívta a figyelmet arra,
hogy napjaink válsággal küzdõ
világában különösen nagy szükség van arra, hogy megálljunk
egy pillanatra és körülnézzünk a
környezetünkben, kik azok, akik
különösen jól dolgoznak, tevékenységükkel, eredményeikkel
kiemelkednek közülünk, és példát mutatnak.
A megyegyûlés elnökének köszöntõ szavait követõen Cseresnyés Péter városunk polgármestere, a Prima Primissima Díj jelentõségérõl elmondta: „a felelõs
gondolkodás kiváló példája,
amely az ország kitûnõségeinek,
szellemi, kulturális, közéleti és
sport területén dolgozó egyéniségeinek elismerését szolgálja. A
munka, az értékteremtés, és sok
esetben egy egész életpálya elismerése. Köszönet érte, hogy ennek a hangulatát, szellemiségét az
itt élõ és dolgozó vállalkozók elhozták Zalába is. A Prima Díj,
olyan közülünk való emberek elismerésére szolgál, akiknek egy része országosan elismert, mások
pedig a helyi közösség megbecsült
tagjai, és teljesítményükkel, tudásukkal, munkásságukkal, sok esetben egész életükkel adtak valami

pluszt a megyének. A Prima Díj
azt hirdeti: érdemes dolgozni, érdemes tenni a közösségért. Olyan
ez, mint a család. A jó szülõk nem
kényszerítenek, hanem példát mutatnak gyermekeiknek.”
A kulturális mûsorral fûszerezett köszöntõk után elõször az Év
Zalai Vállalkozója Díjak átadására került sor. A VOSZ Zala Megyei Szervezete elnökségének
döntése értelmében a Zalai Év
Vállalkozója Díjat gazdasági teljesítményéért idén kilenc vállalkozás nyerte el.
A díjak átadását megelõzõen köszöntõ szavaiban Demján Sándor
hangsúlyozta: a társadalom gazdasági alapon nyugszik. Ha az életünk nem jó hangulatú, ha nem kötõdnek egymáshoz közösségek,
akkor nem lehet boldog élet. Megható számomra mindaz, amit itt
láttam, és meg kell dicsérnem a
megyei elnök urat is a szervezésért. A megye és a városok összefogását nézve, a „magyar Toszkánának” hívom Zala megyét.
Összefogásra biztatom önöket annak érdekében, hogy erõs legyen a
gazdaság, hiszen a gazdagság teremti meg annak lehetõségét, hogy
ne asszimilálja a globalizációsvilág Magyarországot. Végezetül
azt kívánta, tartsa meg a megye a
hagyományait, a szépségét, és a fiatalok itt boldoguljanak.
Az év zalai ipari szolgáltatója
az Akvaszig Kft., fémipari szol-

gáltatója a Metal-System Kft.,
élelmiszeripari vállalkozása a
Zalaco Zrt., faipari szolgáltatója
az Eurofa 2000 Kft., lakberendezési vállalkozása pedig a Kanizsa Trend Kft. lett. Az év zalai
cukrászdája címet a Gerõ Kft. és
a Fiáker Gastro Kft. érdemelte
ki. Az év vendéglátó szolgáltatója a Cezar Winery Kft. pincészete, az év asztalosipari vállalkozása címet pedig a Fabak Kft.
nyerte el.
A szervezõk tíz kategóriában
tettek javaslatot a Prima-díjasok
személyére. A Zalai Prima Díjat és
a vele járó egymillió forintot – Ágh
Töttõ Edit festõmûvész, a Batthyány Lajos Gimnázium, Ecsedi Erzsébet színmûvész, a Kanizsa Lovas Klub, a Kerka Táncegyüttes,
Kunics Zsuzsa történészmuzeológus, a Pannon Egyetem nagykanizsai kampusza, Pulai Sándor építész, Turbuly Lilla író, költõ, kritikus, valamint a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar közül – a zsûri
döntése alapján a lenti Kerka
Táncegyüttes, a Zalaegerszegi
Városi Fúvószenekar és a Kanizsa
Lovas Klub kapta. A közönségdíjat
szintén a Kerka Táncegyüttes vehette át.
(Az eseményen készült
további fotóinkat a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinthetik meg.
B.E.
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Az állatmenhely
kapta a Fidesz
frakció adományát

Mint az Nagykanizsán közismert, a helyi FIDESZ frakció
tagjai majd egy éve segítik önzetlen adományaikkal a helyi
alapítványokat, egyesületeket,
társadalmi szervezeteket.
Bene Csaba, a párt helyi frakcióvezetõje annak idején elmondta:
idén szigorú költségvetésre van
szükség, amely áldozatot követel
mindenkitõl. A Fidesz-frakció tagjai
ezért döntöttek úgy, hogy idõrõl idõre jelentõsebb összegeket fognak
felajánlani, az összegyûlt pénzt pedig olyan civil szervezetek, intézmények kapják majd meg, melyek fontos munkát végeznek a közösség érdekében, ami munkához e módon
járul hozzá a frakció. A frakcióvezetõ akkoriban hangsúlyozta: a felajánlott összeg és a támogatott szervezet neve minden esetben nyilvános lesz, az adományt pedig a sajtó
jelenlétében adják majd át. Így, ily
módon jutott értékes támogatáshoz
az idei év során a Szívbetegekért
Egyesület, a Máltai Szeretetszolgálat vagy például a Vöröskereszt is.
Október hónapban a nagykanizsai
állatmenhely árvái kerülhettek sorra,
hiszen a frakció döntése értelmében
az „Élettér” Állat- és Természetvédõ
Egyesület kaphatta meg most a támogatást, amelyet Bene Csaba frakcióvezetõ, Tóth Nándor önkormányzati képviselõ és Fertig István, a Fidesz elnökségi tagja adott át a nagykanizsai vasútállomás szomszédságában mûködõ állatmenhelyen dr.
Papp Attila sajtóreferensnek. A
menhely sajtósa a média képviselõinek elmondta, hogy nagyon hálásak
a kanizsai Fidesz önkormányzati
képviselõinek a támogatásért, amelyet rögvest el is fognak költeni, hisz
a menhely kutyaházainak jó része
cserére szorul. A 110 ezer forintos
támogatásból faanyagot fognak vásárolni, és még a tél beállta elõtt szeretnének legalább 50 darab új kutyakuckót elkészíteni. A sajtótájékoztató után dr. Papp Attila körbekalauzolta a vendégeket az állatmenhe-
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lyen, akik a zuhogó esõ ellenére bejárták az egész telepet, majd szó
esett az esedékes menhelyfejlesztésrõl, illetve a jövõbeni tervekrõl is. A
sajtóreferens hangsúlyozta: a városvezetés támogatásával jövõ nyárra
egy egészen új menhely fogadhatja
majd az árva állatokat, míg Bene
Csaba pedig a látogatás végén leszögezte: a döntés meghozatalakor az
összefogás és a szolidaritás motiválta õket, és remélik, hogy sokan követik majd a példájukat.

Adomány
a Családsegítõnek

A Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület (CÖNE) a fennállásának 25. évfordulóját idén
ünneplõ Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ javára, az
egyesület nõi tagozatának felhívására adománygyûjtésbe kezdett.

ezért úgy gondolták, bár az iskola
sajnos bezárta kapuit, a kialakult jó
kapcsolatot továbbra is szeretnék
fenntartani. Ennek eredményeként
a jövõben új helyszínen, de ugyanolyan lelkesedéssel fognak folytatódni a jótékonysági osztások. Az
Aranyfény Civil Egyesület tagjai és
a helyi szervezõk közös munkájának köszönhetõen valósult meg ez a
múlt szombaton elsõ alkalommal.
A helyszínre látogatók nagy örömmel válogattak az elvitelre felkínált
ruhákból, fõleg a gyermekruha és
bébi holmik fogytak. Többen megjegyezték, hogy nagyon jó minõségûek és tiszták a felajánlások.
Már a helyszínen megállapodás
született, hogy a következõ adomány-napra decemberben kerül
sor, elõtte azonban más helyszínekre is ellátogatnak az egyesület
önkéntesei.

Megszépült a
köztemetõ keresztje
Egyházközségünk kezdeményezésére elkészült a Városi
Köztemetõ központi keresztjének felújítása – tájékoztatta a
kanizsaujsag.hu-t Dr. Etler Ottó
a Nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközség világi elnöke.

Az összegyûlt elsõ adománycsomagokat – ruhanemût, használati tárgyakat, játékokat, élelmiszereket – át is adták, hogy az intézmény munkatársainak közremûködésével segíthessenek a rászoruló
családoknak. Az akciót ezzel még
nem fejezték be, karácsony elõtt
még jelentkeznek ajándékokkal.

Újabb
aranyfényes nap
Hahóton a felújított Mûvelõdési Ház adott helyet, október
20-án a soron következõ adomány-napnak.
Ez elmúlt évek során nagyon jó
viszony alakult ki a faluban tanuló
diákokkal és az iskolában dolgozó
nevelõkkel. Több nagyon sikeres
adományosztás zajlott le az iskolában, ahol a diákok és felnõttek egyaránt szívesen válogattak, segítettek egymásnak a megfelelõ ruhanemûk megtalálásában. A szervezõk

Hagyományosan 1864 óta ennél
a keresztnél szoktak gyertyagyújtással azokra a hozzátartozókra
emlékezni, akik távoli temetõkben
nyugszanak. Mindenszentek ünnepén és másnap, Halottak napján bizonyára sokan örülhettek a felújított keresztet látva, és szívesen
gyújtottak gyertyát azokra gondolva, akik áldozatos szeretetére emlékezhetnek. Hogy ránk is így emlékezzenek majd, ezért imádkoz-

tunk október 26-án, amikor Sifter
Gergely káplánunk megáldotta a
felújított keresztet.

Kiszögelték
a támogatói patkókat

A szeptember végén ünnepélyes keretek között átadott Kanizsai Patkófal létrejöttét támogatóknak, a Szabadics Zrt.-nek, a
Nagykanizsai Faipari Szakosztálynak és a Draskovics Gravo
Stúdiónak, elismerésül Kanizsai
Szerencsepatkót adtak át, melyet saját kezûleg szegeltek fel a
múzeum Fõ úti kapujára, illetve
kaptak emlékbe egy tanúsítványt és egy kis patkót is.
Az elismerést, a Kanizsai fejetlen fehér mén elhullajtott szerencsehozó patkóját a Kanizsai Múzeumért Alapítvány céljainak kiemelkedõ támogatásáért vehették
át a cégek képviselõi. Dr. Polay
József, a kuratórium elnöke azt kívánta a pártfogóknak, hozzon szerencsét számukra a patkó, kísérje
döntéseiket szerencse. Ezt követõen szögelték fel a fejetlen, fehér
mén patkójának történetét ismertetõ tábla alá a patkókat.
A történet szerint Kanizsa utolsó
török basája, Musztafa 322 évvel
ezelõtt, a vár átadása elõtti éjszakán
összegyûjtött kincseit elásta, és a
betemetett gödörre lovának vérét
csorgatta. A kanizsaiak viharos éjszakákon többször hallani vélték,
amint Musztafa lovával vágtat a réten át. Az ezt követõ napokon pedig
patkókra bukkantak a Várréten,
melyek általában szerencsét hoztak
a megtalálóiknak. A történet a Halis
által gyûjtött anyagban szerepel.
Az elnök korábban elmondta,
remélik a patkófal, a szerelmesek
padja és fája segíthet a város arculatának pozitív alakításában, és
újabb látogatókat vonzhat a Thúry
György Múzeumba.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ fennállásának 25.
jubileuma alkalmából október
24. és 27. között évfordulós rendezvénysorozattal emlékezett,
mely keretében Szakmai Napot,
Ügyfelek Napját és Jótékonysági
Bált is tartottak.
A „25 éve – szeretettel és alázattal a családok szolgálatában” elnevezésû programsorozat elsõ állomásán, a Szakmai Napon a megjelenteket dr. Kaszás Gizella, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ igazgatója köszöntötte.
A városvezetés nevében Dénes
Sándor alpolgármester nyitotta meg
a rendezvényt. Elmondta, a város
egyik legfontosabb intézményének
az elnevezése is beszédes. Hozzátette, olyan korban élünk, amikor az
ilyen típusú szociális munkára egyre nagyobb szükség van. A bajban
lévõk segítését, támogatását az intézmény magas színvonalon teljesíti immáron negyed százada.
– Úgy gondolom, ez egy szolgálat, hivatás és sokszor talán áldozat
is. Nagykanizsa városa mindig is
úgy tekintett erre az intézményére,
mint a szociális terület egyik kiemelkedõ és fontos mûhelyére, mely
segíti és támogatja a rászorulókat,
azokat a családokat és fiatalokat,
akik az élet viharos tengerén hajótörést szenvednek – méltatta a központot az alpolgármester. Az intézetben dolgozók segítenek azokon,
akik bajban vannak, és ezért feltétlenül jár az elismerés és a köszönet.
Dénes Sándor alpolgármester erõt,
kitartást és hitet kívánt a további áldozatos munkához.
Dr. Egyed Péter, a Zala Megyei
Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatal hivatalvezetõje az al-

polgármester által elmondottakhoz
csatlakozott, majd visszaemlékezett a kezdetekre. A szolgálat szociális- vagy mentálhigiénés problémák esetén, illetve egyéb krízishelyzetekben támogatást igénylõ
egyének, családok számára nyújt
segítõ kezet. A családsegítõ rendszer 1987-ben kezdte meg mûködését, elõször Budapesten és néhány vidéki nagyvárosban. A szakemberek képzése egy országos felmérés eredményeként indult. 1990
októberében alakult meg a Magyar
Családsegítõk Országos Kamarája,
majd a következõ évben elõkészítették a családsegítõ munkájának
jogszabályi hátterét, elkészült a
szakmai rendelet. 1997-ben jöttek
létre a gyermekjóléti szolgálatok a
családsegítõkre épülve. A szakma
fejlõdésének legfõbb mozgatója a
nagyarányban megjelenõ szociális
szakemberek, akik odaadóan végzik a munkájukat.
A köszöntõket követõen visszajelzéseket adtak a társintézmények,
civil szervezetek és egyesületek
képviselõi, így dr. Csákai Iván, a
„Segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány elnöke, Szõlõsi Márta, a
Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Kirendeltség vezetõje
és Büki Pálné, az Idõsügyi Tanács
elnökhelyettese.

„Mert emberekkel
foglalkozni a
legnemesebb”
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ fennállásának 25 éves
évfordulója alkalmából szervezett
programsorozat részeként szerdán
megtartották az „Ügyfelek napját”.
Az intézmény a hátrányos helyzetû embereket invitálta a Jézus Szí-

ve Plébánia Közösségi Házába,
ahol ruha- és élelmiszer adományokat kaptak, ezen felül pedig
szociális helyzetükön javító elõadásokat, tanácsokat hallgattak
meg.
A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ karitatív tevékenysége nemcsak a jubileumhoz köthetõ. Ugyanis munkatársai az év
minden napján azon dolgoznak,
hogy megkönnyítsék a nehéz sorsú emberek mindennapjait. Természetesen ehhez állandóan új
lehetõségek felkutatására, változtatásokra van szükség – bõvíteni
kell a szolgáltatások palettáját.
Ennek folytán az 1987-ben alakult, kezdetben öt szakemberrel
mûködõ intézmény napjainkban
már számos tevékenységgel,
programmal „szólítja” meg azokat a családokat, fiatalokat és
idõs embereket, akik rászorulnak
a „segítõ jobb”- ra. Az intézmény
együttmûködése más szociális,
civil vagy állami szférában tevékenykedõ szervezetekkel kiváló,
fontos, hogy közösen mindent
megtegyünk, megmozgassunk a
nehéz sorsú emberek életének
jobbításáért – mondta köszöntõjében dr. Kaszás Gizella. A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ igazgatója beszédében a negyedévszázados segítõ munka
egy-egy pillanatát is felidézte. 25
év történetét azonban nem lehet
rövid elõadásba tömöríteni, szavak helyett inkább a tettek beszéljenek – hangsúlyozta.
– A krízishelyzetek esetén mûködõ készenlét és kapcsolattartási
ügyelet, az adósságkezelési tanácsadás és a folyamatos adományozás részét képezi mindennapjainknak, ezért dolgozik intézményünk szakembergárdája elhivatottsággal, késztetéssel és motivációval.
A megnyitót követõen a Nyugdíjfolyósítási Igazgatóság, a
Munkaügyi Központ, a Szociális
Osztály munkatársainak elõadásaiból tájékozódhattak a meghívott ügyfelek azokról a lehetõségekrõl, melyek új utakat, lehetõségeket nyitnak számukra. Az
interaktív tanácsadás után ruhanemûket, tartós élelmiszereket
adott át a Központ a rászorulóknak.
V.M - Sz.Zs.

SZÉKELY DRÁGAKÕ - a
korondi Tótfalvi József aragonit
ásványgyûjteményének bemutatása. Megtekinthetõ: november 25ig a HSMK nyitvatartási idejében
November 4. 8 óra
ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ
TALÁLKOZÓ
A belépés díjtalan. A rendezvény szervezõje: a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének Nagykanizsai Csoportja
November 5. 14. óra
NAGY GÁSPÁR VERSMONDÓ VERSENY - FELHÍVÁS
"Emlékezni, látni, megnevezni és
sohasem félni"
Nagy Gáspár emléke, emberi és
mûvészi nagysága elõtt tisztelegve
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ vers- és prózamondó találkozót szervez A találkozó résztvevõit
szakértõ zsûri hallgatja meg.
November 5. 19 óra
FÉNY-JÁTÉKOK - Lázár Ervin
írásaiból. Szereplõk: Nagy Anna,
Huszárik Kata. Belépõdíj: 500 Ft
November 6.
Gyermekszínház
10 óra Mazsola bérlet, 13 óra Tapsi bérlet, 14.30 óra Manó bérlet
NILS HOLGERSSON CSODÁLATOS UTAZÁSA A VADLUDAKKAL - zenés mesejáték. A
Fogi Színháza (Budapest) elõadása. Belépõdíj: 700 Ft
November 7.
Gyermekszínház. 10 óra Táltos
bérlet, 14 óra Hápi bérlet: NILS
HOLGERSSON
CSODÁLATOS UTAZÁSA A
VADLUDÁKKAL - zenés mesejáték. A Fogi Színháza (Budapest)
elõadása. Belépõdíj: 700 Ft
November 8. 14 óra
NEPÁL - A HIMALÁJA
ORSZÁGA - Böröcz Zsolt fotókiállítása. Megnyitja: Jeszenõi
Csaba a Rozgonyi úti Általános
Iskola igazgatója. Megtekinthetõ:
november 30-ig
November 8., 15., 22. 29.
16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, bérlettel 600 Ft/család. www.kerekito.hu

November 7. 10 óra
A MAGYAR TUDOMÁNY
NAPJA. Rendezvénysorozat a
nagykanizsai TISZK szervezésében

November 5-16.
KATTINTS RÁ NAGYI!
November 5.
VIRÁGKÖTÕ TANFOLYAM

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Varga Mónika

25 éve támogatják a bajba jutottakat
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Mivel nem szerepeltek olyan
elõterjesztések a közgyûlés napirendjén, amelyek nagy változást
jelentenének a város életében, a
testület fontosabb döntései mellett a város gazdasági életét érintõ kérdéseket is szóba hozott a
közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter polgármester. Azt is elárulta a városvezetõ,
újabb befektetõkkel tárgyalt.
– A fontosabb döntések között
egy ilyen elõterjesztés volt a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl szóló önkormányzati
rendelet módosítása. Pár hónappal ezelõtt elfogadta a közgyûlés
azt a szabályozást, amely meghatározta, hogy este és az éjszakai
órákban hol tarthatnak hosszabb
ideig, és 11 óra után is nyitva a
szórakozóhelyek. Több egyeztetés
után sikerült az érdekeket közös

nevezõre hozni, és az elsõ kísérlet
majdnem eredményre vezetett,
hisz’ egy módosítás után úgy tûnt,
nyugvópontra kerül a kérdés. Adtunk egy olyan lehetõséget a vállalkozóknak, ha úgy ítélik meg a
környéken lakók, aláírásukkal, beleegyezésükkel, akár a belvároson
kívül is nyitva lehet tartani késõbbi idõpontig egy-egy szórakozóhelyet. A rendeletmódosítást követõen azonban érkezett néhány visszajelzés. A mostani rendeletmódosítással talán sikerül olyan helyzetet
teremteni, amely az üzemeltetõk, a
vállalkozók és a pihenni akaró lakosság számára is megfelel akár a
Balatoni úton, a belvárosban, vagy
az Eötvös téren.
A közterületek használatáról
szóló rendeletet két apró módosítással egészítette ki a testület, mivel vannak olyan közterületeink,
amelyek a tereket megközelítõ uta-

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)

1x1x1,70 m38.000 Ft+áfa

Méter tûzifa (éger)

1x1x1,70 m314.000 Ft+áfa

Kalodás fa (tölgy szél)

1x1x1,70 m315.000 Ft+áfa

Kalodás fa (tölgy szél apró)

1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa

Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m318.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)

1x1x1,70 m322.200 Ft+áfa

Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)

1x1x1,70 m324.200 Ft+áfa

Kalodás fa (akác)

1x1x1,70 m325.200 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)

2012. november 1.

kat is tartalmazzák – folytatta Cseresnyés Péter. – A tiltás alól kikerültek az utak, ezeken továbbra is
lehet kerékpárral, valamint más
jármûvekkel is közlekedni. A cél
azonban továbbra is megmaradt,
vigyázzunk a tereink állapotára.
A polgármester kiemelte még a
külsõ városrészek fejlesztésével
kapcsolatos elõterjesztést. Fontos
volt – hangsúlyozta –, hogy egy
olyan összegzést kapjon a városvezetés és a hivatal, amely összefoglalja, hogy milyen fejlesztési igények jelentkeznek a külsõ városrészekben. A már meglévõ fejlesztési igények nyilvántartását egészíti
ki a mostani összegzés, amely nagyobb figyelmet szentel a külsõ
városrészekre, de ez nem jelenti
azt, hogy elhanyagoljuk bármelyik
részét a városnak. Az azonban
tény, hogy éppen azért, mert
egyik-másik külsõ városrészben

kevesebben élnek, és kevesebben
használják például az utat, a járdát,
kevesebb pénz került egy 10 éves
távlatban a városrészbe. Az összeállítás kezdeményezõi felhívták a
figyelmet arra, hogy ettõl függetlenül ugyanolyan figyelmet kell fordítanunk a felsorolt városrészekre,
mint a többire. A 2013-as költségvetésben az összegzés bizonyos
elemeit már figyelembe veszi a
közgyûlés. A polgármester a téma
kapcsán jelezte azt is, hogy a
szennyvízberuházás utómunkálati,
helyreállítási munkái jelentõsen
javítják a külsõ városrészekben
élõk helyzetét.
A polgármester által kiemelt
közgyûlési napirendeket követõen
egy kedvezõ fejleményrõl is beszámolt Cseresnyés Péter.
– Megélénkült a gazdasági érdeklõdés a városunk iránt. Mindenki tudja, hogy két héttel ezelõtt
a kormányzat és a GE közösen bejelentette, egy jelentõs beruházási
célpont lesz Nagykanizsa. Itt készülnek majd a környezetbarát,
energiatakarékos LED-izzók és
lámpatestek, ami azt jelenti, hogy
a korábban bejelentett jelentõs létszámleépítés folytatása helyett
megõrzik a munkahelyeket, és fejlõdik a nagykanizsai gyár.
A városvezetõ felidézte, az elmúlt két, két és fél évben folyamatosan egyeztetett, kapcsolatban
volt a GE vezetõivel, és idõvel a
tárgyalások kormányzati szintre
emelkedtek, amelynek a két héttel
ezelõtti bejelentés volt az ered-
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ménye szerint. Az óriáscég a szándéka szerint, hogy jelentõs erõforrásokat koncentrál Nagykanizsára,
ami munkahelymegõrzés – és késõbb a munkahelyteremtés – szempontjából megnyugtató hír.
Ugyancsak komoly elõrelépés,
hogy megkezdõdött a szivattyúgyár építése a város ipari parkjában. Az olasz beruházó hosszú távon 150 munkavállalónak biztosít
majd stabil munkahelyet, megélhetést.
A polgármester beszámolt arról
is, hogy a területen jelentõs menynyiségû ismeretlen eredetû hulladékot találtak befedve, ami miatt
rendõrségi feljelentést tettek. A
szemét odakerülésének felelõsei
jól körülhatárolhatóak, de bizonyíték hiányában nem lehet nyilatkozni róluk. Az önkormányzat a terület szemét-mentesítését saját költségén elvégeztette, ami több tízmillió forintos terhet jelent a városnak. Ezt az áldozatot azonban a
munkahelyteremtés érdekében
vállalni kellett. Természetesen fontos kérdés, hogy kik és kiknek a
tudtával és jóváhagyásával vittek
oda szemetet, de a legfontosabb
mégis az, hogy elkezdõdött a beruházás és épül a víz-szivattyúgyár.
Összegzésképpen Cseresnyés
Péter a sajtó háttérbeszélgetésen
elárulta azt is: Nagykanizsa tudatosan épített arculata, vagyis az
erõteljes városmarketing kezdi
meghozni a gyümölcsét, hiszen
újabb beruházók érdeklõdnek a város iránt. A tárgyalások egyelõre

5

kezdeti szakaszban vannak, ezért
több konkrétumot nem árulhat el.
Véleménye szerint a GE és a szivattyúgyár az elsõ fecskék, és azon
dolgoznak, hogy hamarosan egy
egész raj érkezésérõl lehessen beszámolni.

szerepelteti a 2013. és azt követõen folyamatosan az aktuális költségvetési fejlesztési tervezetben. A
közgyûlési döntések alapján minden évben lehetõség nyílik a legszükségesebb beavatkozások egy
részének elvégzésére.

kell az éves költségvetési rendeletben a Bursa ösztöndíjpályázatra elkülönített elõirányzatban.

A külsõ városrészek
fejlesztésérõl

Segítik a felsõoktatási
intézmények
hátrányos helyzetû
hallgatóit

Nem fogadta el a csütörtöki
közgyûlés az Alkotmány utca
177/a. szám elõtti autóbusz megállóba új utasváró építésérõl szóló javaslatot. A kivitelezési munka költségének 2 millió 780 forintos összegét a városatyák
többsége magasnak tartotta,
ezért elutasították.

A közgyûlésen kiegészítéssel
elfogadták a külsõ városrészek
fejlesztési tervének elõkészítésérõl szóló javaslatot, melynek célja, hogy a frekventáltabb városrészek mellett a peremterületek
is nagyobb hangsúlyt kapjanak.
Palin, Korpavár, Kiskanizsa,
Bajcsa, Miklósfa, Bagola, Kisfakos, Nagyfakos és Szabadhegy
városrészek fejlesztési tervének
elõkészítésére még Sajni József
tett javaslatot 2011-ben.
Az önkormányzat feladata egy
program megfogalmazása, mely
rövid- és hosszútávon elõsegíti az
érintett városrészek fejlõdését. Ehhez szükséges a problémák és a hiányosságok feltárása. Az elemzések azt mutatják, hogy a városrészek fejlesztései teljes mértékben
nem oldhatók meg önkormányzati
építési beruházásokkal vagy felújításokkal, hanem egyéb szakterületek bevonása is szükséges.
A konkrétabb jellegû fejlesztések – utak, járdák, közterületek –
esetében a helyzetelemzés szerinti
legfontosabb feladatokat a hivatal
Az
elhelyezkedésnél
nem mindegy, hogy hol
végzi a tanfolyamot!

VAGYONVÉDELMI
ORSZÁGOS
KIKÉPZÕ
KÖZPONT
BIZTONSÁGI ÕR
intenzív, OKJ-s szakmunkás
képzést indít a szakmai szervezetek
ajánlásával, ORFK vizsgával!

November 10-én és 17-én
NAGYKANIZSÁN.

+36-30-981-19-83
Hétvégén is hívható!
Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk!
www.vokk.hu
Könnyû és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt!
Ne higgyj az átverõknek,
óvakodj az olcsó tanfolyamoktól!
Fnysz: 01022-2010

A soron kívüli közgyûlésen elfogadták a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázati rendszerben
való részvételére vonatkozó javaslatot a mostani tanév második felére és a következõ tanév
elsõ felére.
A Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat a felsõoktatási
intézmények hátrányos helyzetû
hallgatói számára nyújt rendszeres
anyagi segítséget. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján, az idei évhez
hasonlóan, városunk 2013-as költségvetésében 8 millió forintot különítenek el a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázat következõ évi
fordulójára.
A maximális támogatási összeget és a jelenlegi létszámadatokat
figyelembe véve idén és jövõre
majd nyolcszázezer forint, 2014ben közel négyszázezer, míg egy
évvel késõbb 110 ezer forintot jelent, mely összegnek szerepelnie

Az Alkotmány utcai
buszmegállóról

A palini Újtelep bevezetõjének
tõszomszédságában található buszmegálló kérdése már hosszú évek
óta megoldásra vár. Az önkormányzat azonban folyamatosan azon dolgozik, hogy felépüljön az utazóközönség igényeit maximálisan kielégítõ utasváró. Ennek folytán került
a város tulajdonába – magántulajdonból – a buszbeálló területe,
mindeközben pedig a hivatal tervet
is készíttetett egy új buszmegállóra.
Ez a dokumentáció még 2010-ben
elkészült, építési engedélye pedig
2011 májusában emelkedett jogerõre. A Városfejlesztési Osztály még
abban az évben árajánlatot kért a
kivitelezésre a VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Zrt.-tõl, amelyet idén
októberben aktualizáltatott is. A
buszváró felépítésének kalkulált
bruttó költsége 2 millió 780 ezer forint. Azonban ekkora összeget, azaz
(folytatás a 6. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás az 5. oldalról)
... a megvalósításhoz szükséges
forrást sem a tavalyi, sem az idei
költségvetés nem tartalmazott, és a
magas költségek miatt a választókerületi képviselõi keretbõl sem
volt lehetõség finanszírozni.
Ugyanakkor a buszmegálló megépítése továbbra is indokolt, így –
Cseresnyés Péter azt javasolta –
akár lezárul a kivitelezés ez évben,
akár áthúzódik jövõre, a kifizetés
mindenképp jövõre történjen meg,
így a forrást a 2013. évi költségvetésben szerepeltessék.
A közgyûlést megelõzõen a
Városüzemeltetési- és Fejlesztési
Bizottság valamint a Pénzügyi
Bizottság szintén tárgyalta a polgármester elõterjesztését, ám
mindkettõ magasnak találta az
építtetés költségeit, ezért nem támogatták a javaslatot, annak ellenére, hogy a városatyák szinte
mindegyike indokoltnak tartja a
buszváró megépítését. Gyalókai
Zoltán, a VÜB elnöke a soros
ülésen elmondta: mivel 1 négyzetméternyi terület megépítése is
155 ezer forintba kerül, ilyen
gazdasági körülmények között
nem támogat a bizottság ennyire
költséges munkát. Bene Csaba, a
PB részérõl szintén drágának ítélte a kalkulációt, illetve megjegyezte, eddig is sokat költöttek –
elhelyezése, elhelyezkedése miatt
– a buszmegállóra.
Dr. Fodor Csaba képviselõ
hozzászólásában kihangsúlyozta
– reagálva Gyalókai Zoltán felszólalására –, hogy a beruházást
mindenképp végre kell hajtani,
azonban alacsonyabb összegért,
mint ami a tervben szerepel. Marton István kapcsolódóan leszögezte: egyetért ugyan Dr. Fodor
Csabával, de maximum 2 millió
forintig kellene rögzíteni azt az
értékplafont, melybe a beruházás

kerül és ezt rögzíteni is kellene
írásban. Gyalókai Zoltán a képviselõi indítványokra azt felelte:
már maga a tervezés is több mint
200 ezer forintjába került a városnak, így, ha újat terveznének, az
még inkább felfelé vinné a költségeket. Hiszen nem lesz féláras kivitelezõ, ezért a legcélszerûbb az
lenne, ha újra indítanák az egészet.
Cseresnyés Péter egyetértett Dr.
Fodor Csaba módosító javaslatával, hogy 2 millióig vigyék le a
megépítés költséghatárát. Ám 6
igen, 1 nem, 10 tartózkodással sem
a módosítást, sem az eredeti határozatot (6 igen, 4 nem, 7 tartózkodással) nem fogadta el a közgyûlés, ennek folytán az Alkotmány
utcai buszmegálló sorsa továbbra
is megoldásra vár.

Korszerû
röntgengépet
vásárolhatnak

2012. november 1.
ket készít, így ez lehetetlenné
teszi a szakszerû munkát. Az intézmény által kért mûszaki
alapfelmérés megállapította,
hogy a röntgencsõ elhasználódása miatt a készülék diagnosztikai értéke nem megfelelõ. A
fogászati szolgálat megfelelõ
szakmai mûködéséhez egy új,
digitálisan bõvíthetõ röntgengép beszerzése vált szükségessé, ennek forrásigénye másfél
millió forint.

A fúróberendezés
mostantól a Magyar
Olajipari Múzeumban
látható
Közgyûlésen döntöttek az önkormányzat tulajdonát képezõ
ZIF-650 típusú fúróberendezés a
Magyar Olajipari Múzeum ré-

szére történõ térítésmentes átadásáról, mely jelenleg a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Erdész u. 30.
szám alatti gyakorlótelepén található.
Ahogy az elõterjesztésben olvasható, a berendezésnek a kereskedelmi forgalomban nincsen értéke, ipari tevékenységre már
nem alkalmas és elavultsága miatt
gyakorlati oktatáshoz sem használható, azonban a múzeum
igényt tartana rá, mint kiállítási
tárgyra. A múzeumot 1991 óta a
Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány mûködteti, melynek képviseletében dr. Dank Viktor, a kuratórium elnöke nyújtott be kérelmet, hogy a múzeum gyûjteményében elhelyezhessék.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.

A közgyûlés döntése alapján a
jövõ évi költségvetésbõl másfél
millió forintot biztosítanak az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény számára, hogy a már elavult röntgengép helyett egy új,
korszerû készüléket vásárolhassanak.
Az Egészségügyi Alapellátási
Intézmény alapvetõ feladata az
egészségügyi alapellátás biztosítása városunk és a közigazgatásilag
hozzárendelt öt település lakói számára. Az intézmény alatt mûködik
a fogászati szolgálat, mely keretében kilenc vegyes fogászati praxis,
a fogszabályozás és a fogászati
ügyelet mûködik.
Dr. Polgár József fogászati
vezetõ fõorvos jelezte, hogy a
szolgálat röntgengépe korszerûtlen, gyakran homályos képe-

Multifokális lencse AKCIÓ

20 %

Az akció 2012. november 30-ig érvényes
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Minden, mi jó falat...
Elsõ alkalommal tartották
meg szombaton a Pogácsa és
Stangli Mulatságot a Kanizsa
Centrumban. A nagy érdeklõdéssel kísért rendezvényen a sós,
édes és különleges ízesítésû
ínyencségek valóságos tárháza
fogadta a bevásárlóközpontba
látogatókat. Mindemellett énekes – zenés – táncos mûsorok is
szórakoztatták a nagyérdemût,
melyeknek jóvoltából igazi fesztiválhangulat uralkodott a kulináris program helyszínén.
Nincs olyan ember, aki ne ismerné, ne szeretné a pogácsát. Ízvariánsaira elmondható: ahány ház, annyi
szokás. S, hogy mióta van a magyar
gasztronómiai világban a legegyszerûbben elkészíthetõ, fõétkezéshez és
nassoláshoz is kiváló harapnivaló?
Már a honfoglalás kora óta, igaz, akkor még kissé más jellegû összetevõkbõl, kövön sütve készítették. A
pogácsa szó – mint elnevezés – pedig az 1300-as évek környékén terjedt el. A stangli – habár nevét tekintve nem – ám elegyei révén mégis rokonságot „ápol” a zömmel sajtos, sós
ízesítéssel elterjedt pogácsával. A német, osztrák nádaratók csónakjainak
evezõrúdjáról elkeresztelt stangli, azaz rudacska népszerûsége hasonlóan
nagy, mint a kör alakú, szaggatott pogácsáé. Azonban sem tér-vagy idõbeli utazást nem kellett tenniük azoknak, akik fel akarták térképezni a két
étel ízvilágát. Ehhez mindössze elég
volt ellátogatni az I. (nagykanizsai)
Pogácsa és Stangli Mulatságra. Meg
is tették ezt sokan: a versenyre 27 helyi és környékbeli csapat, egyéni versenyzõ nevezett, a legfiatalabb korosztálytól az idõsebb generációig. A
hagyományos, sajtos, sós ízek mellett igazi gasztronómiai különlegességekkel is találkozhattak az érdek-

lõdõk. Diós, kerekrépás, sajtos-sörös, vaníliás, káposztás, fügés, spenótos, snidlinges, fenyõmagos, lekváros, parizeres, mákos, olívás, szilvás, májkrémes, csokis-narancsos és
paleolit elven készített pogácsák,
stanglik adtak tanúbizonyságot arról,
hogy az emberi kreativitásnak – ha
ügyességgel párosul – semmi sem
szabhat határt. Ezzel egyetértett a
szakértõkbõl álló zsûri is: Varga Tünde, Virovecz Ágnes és Czeglédi László munkája során nemcsak az étel
külcsínét, hanem belbecsét is értékelte. Ahogy azt is, milyen standról kínálták a nevezõk pogácsájukat,
stanglijukat.
„Elmondható, hogy minden versenyzõ kitett magáért, így nehéz dolgunk van”– vallották az ítészek, akik
azt is elárulták, számukra a favorit az
az ízkavalkád, mely nagyanyáinktól
örökölt recept alapján, házias összetevõkbõl készült. Persze, ahogy az
élet minden területén, így a gasztronómiában is folyamatosak az újdonságok, a kísérletezgetések. Ennek
ékes példája, hogy az egyik, egyéniben indult versenyzõ, Németh Mónika 27 fajta pogácsával/stanglival érkezett a versenyre: a hagyományos
ízektõl a modern, saját maga által kiötlött receptúra szerint elkészített finomságokig. „12 éves korom óta sütök-fõzök és rendszeres résztvevõje,
versenyzõje vagyok a nagy, helyi
gasztro-fesztiváloknak. Jómagam az
egyedi ötletek híve vagyok: ezért
hoztam el a megmérettetésre a sokak
számára különlegesnek tûnõ, egyedi
ízesítésû nassolnivalóimat” – mondta a civilben nõi ruhakészítõként dolgozó induló.
Azoknak sem maradt száraz a szája, akik kóstolás közben egy kis innivalóra vágytak. Errõl a pálinka- és
borkóstoló gondoskodott. Akik pedig mindemellett még saját egészsé-

gükre és másokéra is figyeltek, azok
a Magyar Vöröskereszt véradó szektorában mindezt megtehették. Oldott
hangulatban, hiszen a szomszédos
színpadról a zene és a tánc ritmusa
messze elhallatszott. A fellépõ mûvészeti csoportok – a néphagyomány és
a modern stílus jegyében – a pódium
közelébe csalogatták az érdeklõdõket. Egészen a rendezvény esti befejeztéig, amikor kihirdették- minden
kategóriában – a legjobbakat, akik
ajándékban, elismerésben részesültek. Az I. Pogácsa és Stangli Mulatság több ezer fõs látogatottsága a
négynapos hosszú hétvégén egyedülálló. Annak ellenére, hogy az idõjárás kellemes mivolta ellenére sokan inkább egy olyan programra tették le voksukat, ami ugyan nem szabadtéri, ám mégis családias – összegezte a „gasztro-kalandot” Milassin
Tamás fõszervezõ, a Kanizsa Centrum marketingvezetõje. Ezzel egyetértett Kámánné Szép Terézia, a társszervezõ VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház igazgatónõje is, aki
hozzátette: a bevásárlóközpont, mint
rendezvény-helyszín kiváló volt, hiszen jól megközelíthetõ és igazán
impozáns, méltó környezet egy ilyen
nagy volumenû eseményhez, ahogy
a november 10-én megtartandó Tortafesztiválhoz is.
Eredmények
Pogácsa édes kategória: 1. helyezett: Pogácsajok, 2. helyezett:
Nagyrécsei Anyukák, 3. helyezett:
Kanizsa Pékség. Pogácsa sós kategória: 1. helyezett: Házi PogiTündérek,
2. helyezett: VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház Olajos Csapata, 3.
helyezett: Nova Kuria – Újudvar. Pogácsa reform kategória: 1. helyezett:
Miklósfai Paleolit, 2. helyezett:
Cserháti Középiskola Szülõi Munkaközössége, 3. helyezett: Kiskanizsai
Általános Iskola. Stangli sós kategória: 1. helyezett: Napfény Klub, 2.
helyezett: Cserháti Középiskola Szülõi Munkaközössége, 3. helyezett:
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház Mamik Csapata. Legszebb tálalás: 1. helyezett: Helen Doron
Nyelviskola, 2. helyezett: Hollywood Nyelviskola, 3. helyezett: Ínycsiklandók csapata. Csapatdíj: Kaszinó Színjátszók, VOKE Csipet
Csapat, VOKE Énekkar (1. csapata).
Legszebb Stand: PogáCsajok. Legtöbb fajta: Németh Mónika. Legtöbb
helyben sütött: Kanizsa Pékség.
(Az eseményen készült
további fotóinkat a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinthetik meg.
Sz.Zs.
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HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.

Tel.: 0670-517-7836

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Pályázat - jegyzõi munkakörre

Az akció október 11 - november 30-ig tart.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város jegyzõi munkakörének betöltésére.
A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán a közszolgálati állásportálon: www.nki.gov.hu, www.kozigallas.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.

Képviselõi fogadóóra

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.  www.inkubatornk.hu

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. november 5-én
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
2012. november 5-én (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. november 5-én
(hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. november 5-én
(hétfõn) 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:

A Nagykanizsa és Térsége Mentõalapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

MENTÕK ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁRA
2012. november 10-én 18.30 órai kezdettel
a sormási István Fogadóba.

Program:
18.30 Vendégek fogadása
19.00 Megnyitó. Ezt követõen zenés, táncos mûsor.
Közremûködik a Zhafíra Hastánc Stúdió.
20.00 Vacsora
21.00 Vígadó Duó (Ernszt Katalin és Nemere László musical
és operett mûsora). A zenét a Fantázia Zenekar biztosítja.
Éjfélkor tombolasorsolás értékes nyereményekkel!
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Belépõjegyek 5.500 Ft-os áron, támogatójegyek 2.000 Ft-os áron
elõvételben kaphatók: Ténai Péter (06 70) 934 4561;
Kalmár Anikó (06 20) 955 4114.
Számlaszám: 12088007-01178926-00100003
Adószám adó 1%-hoz: 19284510-2-20

Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
30155/3. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, november 14. és
28., december 5. és 19. 10:30 óra.
30155/4. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, november 14. és
28., december 5. és 19. 11:30 óra.
4372. Csengery úti szántó, 9.844.000 Ft, november 14. és 28. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda,
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,tel.: 20/849-2330.
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

Meghívó
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének Nagykanizsai Csoportja
meghívja Önt és kedves családját az
Olimpia, VB, EB Sportesemények pénzeken, érmeken és
bélyegeken címû kiállításra.
Megnyitó: 2012. november 4. (vasárnap) 10 óra
Helyszín: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színházi elõcsarnoka
A kiállítás november 4-én 8-15 óráig tekinthetõ meg.
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Bursa Hungarica „A”

hirdetés

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a
2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az 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, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az
ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév
(2012/2013. tanév második, illetve a 2013/2014. tanév elsõ féléve).
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttmûködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt
követõen az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetõjogi
felelõsséget vállalva. (Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ telefonszáma: 06-1/882-6876)
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN
KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT
PÁLYÁZATI
ÛRLAPOT
A
LENT
FELSOROLT
KÖTELEZÕ
MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013-as tanév elsõ félévérõl.
2. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó
jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy háztartásban élõ személyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál
nem régebbi munkáltatói keresetigazolás, vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az
APEH adónyilvántartási csoportjától)
3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására,
speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács
igénybevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban
él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy fõre
jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.
A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. - Mûvelõdési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.

Kanizsa – Városháza
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Bursa Hungarica „B”
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
hallgatók számára.
A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ,
hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:
a) a 2012/2013. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt álló középiskolások, vagy
b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek; és a 2013/2014. tanévtõl kezdõdõen felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsõoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj idõtartama 3X10 hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév.
FIGYELEM! VÁLTOZÁS A PÁLYÁZAT RENDJÉBEN!
A pályázatbeadáshoz A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése: https:// www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. Kizárólag a regisztrációt
követõen lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázók a regisztrációt követõen
az elektronikus felületen maguk rögzítik az adataikat teljes büntetõjogi felelõsséget
vállalva. (Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ telefonszáma: 06-1/882-6876)
AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ A PÁLYÁZÓ ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN KITÖLTÖTT ÉS AZ EPER-BURSA RENDSZERBÕL KINYOMTATOTT PÁLYÁZATI ÛRLAPOT A LENT FELSOROLT KÖTELEZÕ MELLÉKLETEKKEL
EGYÜTT KELL BENYÚJTANI.
1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl, amely nem haladhatja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 150%-át, jelenleg 42.750 Ft-ot. (Hatósági igazolás az egy
háztartásban élõ személyekrõl, beleértve az eltartott testvérek iskolalátogatási igazolását is + 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói keresetigazolás,
vállalkozó esetén jövedelem-igazolás az APEH adónyilvántartási csoportjától)
2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi dokumentumok bármelyike:
- Elvált szülõk esetén jogerõs bírósági ítélet
- Fél/árvaság esetén igazolás fél/árvaellátásról, illetve a halotti bizonyítvány másolata
- Az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségekrõl szóló dokumentum
- A fogyatékos hallgatónak a különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi segítõ, ill. jelnyelvi tolmács igénybevételének költségérõl szóló dokumentum
- A bizonyított jövõbeli rászorultságot igazoló egyéb okirat vagy dokumentum
- Amennyiben a pályázó a tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban
él, ennek költségeirõl szóló igazolás
- Kollégiumi felvételt elutasító dokumentum
- Rendszeres nevelési segély-igazolás
- Munkanélküli segély folyósításáról szóló határozat
- Családi pótlék összegérõl igazolás
- A pályázó önfenntartó, az errõl szóló hivatalos dokumentum
- A fentebb felsorolt dokumentumok hiányában a szociális rászorultságot az egy fõre jutó havi nettó jövedelemrõl szóló igazolás is bizonyítja
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes, a pályázat valamely melléklet hiányában formai hibásnak minõsül.
A pályázó által kinyomtatott ûrlapot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. (Polgármesteri Hivatal 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
- Mûvelõdési és Sportosztály)
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 23.
A teljes pályázati kiírás a www.nagykanizsa.hu honlapon olvasható.
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megújításában tevékenyen résztvevõ intézményeknek a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége az Innovatív szakképzésért díjat adományozta a Nagykanizsa Mûszaki Szakképzõ Iskolának,
dr. Mezõ-Thúry Gimnázium és
Szakképzõ Iskolának és a Kanizsa
TISZK-nek.
A konferencia az MPA-KANGM-10/2011 sz. pályázati támogatással valósult meg. A támogatást az MPA terhére a NGM biztosítja.
Elnökségi ülés

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

Szakképzési konferencia

Piacorientált szakképzés címmel
szeptember 26-án szakképzési konferenciát szerveztünk, amelynek
célja, hogy térségünkben a képzési
szerkezet minél jobban igazodjon a
gazdaság igényeihez.
A programot Nagykanizsa MJV
alpolgármestere, Karádi Ferenc és
kamaránk elnöke, dr. Polay József
nyitotta meg. Kovács Vince, a
VMKIK elnöke, és a RFKB társelnöke nyújtott tájékoztatást a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntéseirõl és a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok megalakulásáról,
feladatiról. Bihall Tamás, az MKIK
Oktatási és képzési alelnöke a
szakképzés aktualitásairól, a kamara szakképzés fejlesztési törekvéseirõl, Kakusziné Körtvélyesi Anikó,
az MKIK fejlesztési referense az új
OKJ kialakításának elveirõl és az
új szakképesítések bevezetésérõl
tartott elõadást. Kamaránk szakképzési tevékenységét, eredményeit dr. Polay József, a NAKKIK elnöke mutatta be. A szakképzés

Július 12-én megválasztott elnökség október 1-én tartotta alakuló ülését. Dr. Polay József elnök
beszámolt a Tisztújító Küldöttgyûlés óta eltelt idõszak eseményeirõl.
Az ülés fõ témája a következõ négy
év stratégiájának megtervezése
volt.
Konzultációs fórum az új
Munka Törvénykönyvrõl
2012. július 1-én hatályba lépett
egy teljesen új munkajogi kódex,
amely épp 20 év után váltotta fel a
1992. évi XXII. törvényt. A jogalkalmazóknak még jó ideig párhuzamosan kell alkalmazni az új, illetve bizonyos esetekben a régi, valamint az átmeneti rendelkezéseket. A munka világában bekövetke-
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mot tartottunk a Zala Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szervének közremûködésével a NAKKIK
Szolgáltató Irodájában. A rendezvényt Kamaránk elnöke dr. Polay
József nyitotta meg, majd dr.
Babati Szabolcs igazgató tájékoztatta a résztvevõket a munka világában bekövetkezett változásokról.
Horvát - Magyar
Kereskedelem
fejlesztési konferencia
A nagykanizsai vállalkozások
külgazdasági kapcsolatainak fejlesztése, kiépítése érdekében kamaránk exportösztönzõ programot
dolgozott ki. Segítségével a vállalkozások kapcsolati tõkére, beszállítói pozíciókra tehetnek szert a határ menti horvát piacon.
A program keretében október
18-án Horvát - Magyar Kereskedelemfejlesztési Konferenciát és Üzletember találkozót tartottunk a
Medgyaszay Házban. A rendezvény célja a gazdasági kapcsolatok
elõsegítése és megszilárdítása a határ menti térségben. A programra
meghívtuk a határ menti horvát kamarák képviselõit és vállalkozóit.
A konferenciát Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármestere nyitotta meg. Ezt
követõen dr. Iván Gábor Magyarország Horvátországi nagykövete
és dr. Gordan Grliæ Radman Hor-

bemutatta a kamara kapcsolatát a
határ menti kamarákkal.
Szatmáry Kristóf a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelõs államtitkára a
Kárpát Régió nyújtotta lehetõségekrõl beszélt, majd Vedran
Kružiæ, a Horvát Gazdasági Minisztérium Kereskedelemért és a
belsõ piacért felelõs helyettes államtitkára tartott elõadást.
Ezt követõen Halinka Péter, a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség stratégiai igazgatója mutatta be a határon átnyúló
együttmûködések jelenét és jövõjét. Végezetül Varga József, az
MKIK Magyar- Horvát Tagozatának alelnöke bemutatta az újonnan
megalakult tagozat munkáját és
célkitûzéseit. Az elõadásokat követõen a Csáktornyai, a Belovári és a
Verõcei Gazdasági Kamarák megjelent képviselõi is köszöntötték a
résztvevõket. A szakmai konferenciát állófogadás és sajtótájékoztató
zárta.
A
konferencia
a
NGM_SZERZ/50/1/2012 sz. pályázati támogatással valósult meg.
Õszi konjuktúra felmérés
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. (MKIK GVI)
1998 óta évente kétszer rendszeresen felméri a magyar vállalkozások

MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
november 6-án 10 órai kezdettel Határ Menti Üzleti Kapcsolatépítõ találkozót szervez.
Helyszín: Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ (Nagykanizsa, Buda Ernõ u. 19.)
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara az október 18-i Horvát – Magyar Kereskedelemfejlesztési
konferencia folytatásaként, szervezõként kapcsolódik az Inkubátorház BOSH projektjéhez.
A rendezvény alkalmával három szekció kerül kialakításra – informatikai, ipari-termelõi, szolgáltatói, melyek keretében minden résztvevõ vállalkozást bemutatunk a jelenlévõknek, majd a továbbiakban lehetõségük nyílik a személyes kapcsolatfelvételre és egyeztetésre, melyhez magyar-horvát tolmácsolást biztosítunk. A partnert keresõ cégek bemutatkozása, valamint a rendezvény programja és a jelentkezési lap megtalálható a www.nakkik.hu kamarai honlapunkon.
zett változásokban történõ eligazodás segítése érdekében október 3án Munkajogi változások az új
Munka Törvénykönyv hatályba lépésével címmel konzultációs fóru-

vátország Magyarországi nagykövete köszöntötte a horvát és a magyar megjelenteket. Dr. Polay József a Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke elõadásában

üzleti helyzetét és várakozásait.
Az MKIK GVI e vizsgálattal
képviseli Magyarországot az
Eurochambers éves európai konjunktúra vizsgálatában, amely az
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EU országaiban mintegy 18 millió
vállalkozás adataira alapozva ad
elõrejelzést az európai gazdasági
konjunktúra várható alakulásáról.
Az eddigi tapasztalatok szerint a
felvételek eredményei pontosan jelzik elõre a magyarországi GDP várható alakulását. Eredményeiket
többek között felhasználja az
OECD, a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és a magyar kormányzat a
magyar gazdaságra vonatkozó elõrejelzései és elemzései során.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindazon vállalkozásnak,
akik a felmérésben részt vettek és a
kérdõív kitöltésével segítették
munkánkat.
A Nemzeti Innovációs Hivatal
önkéntes mentorok
jelentkezését várja
A Nemzeti
Innovációs Hivatal új innovációs szolgáltatásokat
indít,
melyben
kiemelten az innovatív ötletgazdákat, valamint a
start-up vállalkozásokat, kívánják
segíteni. Ennek részeként indítják el
az Innovatív kezdõ vállalkozások
mentorálása elnevezésû programot
is, mellyel egy önkéntes mentori
rendszer kiépítését célozzák meg.
A kezdõ vállalkozások gyakran
szembesülnek azzal a problémával,
hogy hiába van egy zseniális ötletük, a vállalkozás életpályájának
kezdeti szakaszán olyan megválaszolatlan kérdéseik és megvalósítási
gondjaik akadnak, melyek megoldása egy tapasztalt tanácsadó nélkül
szinte lehetetlennek tûnik. Ezért
szükségük van valakire, aki komoly
szakértelemmel átsegíti ezen a szakaszon a vállalkozást, segítséget
nyújt többek között az ötletük megvalósításában, piacra jutásában,
hasznosításában, és elindítja a sikeres vállalkozóvá válás és fejlõdés
útján.
Ehhez keresik azon vállalkozások tapasztalt tulajdonosait, vezetõ szakembereit, akik a társadalmi felelõsségvállalás jegyében vállalják, hogy mentorként
segítik az innovatív kezdõ vállalkozásokat, megosztják velük az
innováció menedzsment terén
szerzett szakmai tapasztalataikat,
tudásukat.
A programról és a jelentkezés
menetérõl bõvebb információ a
Nemzeti Innovációs Hivatal hon-

lapján
is
elérhetõ:
http://www.nih.gov.hu/aktualishirek-esemenyek/innovativ-kezdo
K+F Pályázati felhívások
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy vannak még nyitott pályázati
kiírások (GOP, ÉMOP) a 20072013-as pályázati ciklusbólA beadási határidõ a pályázatok zöménél 2012.12.31., néhány esetben
pedig 2013.03.15.
A támogatási intenzitás mértéke
GOP-os pályázatoknál 35-100%
között, ÉMOP-os kiírások esetében
pedig 50-100% között változik.
Teljes tájékoztatást az élõ pályázatokról a www.nfu.hu internetes
címen találhatnak.
Amennyiben segítségre van
szükségük a pályázat kiválasztásában, megírásában vagy döntésük
meghozatalában, kérjük, jelezzék
Kamarához!
Elérhetõ a kamarai
vállalkozáskeresõ adatbázis
Keressen üzleti partnert
az adatbázisból!
Egy tavaly novemberben meghozott törvény szerint 2012. március
végéig minden cégnek, vállalkozásnak regisztrálnia kellett a területileg
illetékes kereskedelmi és iparkamarában, ötezer forintos díj megfizetésével és adatlap kitöltésével. A
https://www.kamreg.hu/mkkir/kere
so.html oldalon elérhetõ országos
adatbázisban minden érdeklõdõ kereshet a rendezett regisztrációval
rendelkezõ vállalkozások között.
Az adatbázis adattartalmáról a
kamarai törvény rendelkezett, ez
alapján egy vállalkozással kapcsolatos nyilvános adatok a következõk: adószám, név, regisztrációs
szám, cégméret, cégtípus, székhely, fõtevékenység, egyéb végzett
tevékenységek leírása. Ha a vállalkozás hozzájárult, további adatai is
nyilvánosak: statisztikai létszám,
nettó árbevétel, export/import tevékenység.
Az adatbázisban egy vagy több
paraméterre (adószám, név, megye,
település, tevékenység) is kereshetünk egyszerre. A tevékenységet
szövegesen adhatjuk meg, a program töredékszóra keres, akár a fõtevékenységben, akár az egyéb tevékenységek leírásában szerepel a
beírt szótöredék, megtalálja a vállalkozást.
Az adatbázis aktualizálásáról a
vállalkozások maguk gondoskodnak az adatváltozások átvezetésé-

vel vagy a kamarákhoz történõ bejelentésével.
A jövõ év folyamán megvalósul
a kamarai regisztrációs adatbázis
és a cégadatbázis, valamint az
egyéni vállalkozói adatbázis
online összekötése. Ennek segítségével mindig naprakész adatok
között kereshetnek nyilvántartásunkban.
Addig is kérjük, annak érdeké-
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lalt partnerséget, amely 2014. szeptemberéig tart.
A projekt célja, támogatás nyújtása a kkv-nak, innovatív, környezetbarát termékek és szolgáltatások
létrehozására.
Segíteni szeretnénk a vállalkozások környezettudatos gondolkodását, és felhívni a figyelmet a projekt során létrehozott online információs és oktatási

SZÉCHENYI
KÁRTYA
PROGRAM - A NÉV HITELEZ
Keresse nálunk a népszerû hiteleket!
Ön már bizonyára hallott, vagy olvasott a Széchenyi
Kártya Program különféle elemeirõl.
Az igénylõk többsége a Széchenyi Folyószámla Hitelt részesíti
elõnyben. Sikere meghosszabbíthatóságában rejlik, saját erõ
meglétét nem várja el, valamint ötszázezer és 25 millió forint közötti tartománya is elõnyös.
A Széchenyi Forgóeszköz Hitel 1-25 millió forint közötti összegben igényelhetõ, maximum három éves idõtartamra. A folyószámlahitellel párhuzamosan igényelhetõ, ezáltal a két konstrukció
együttesen mankót ad a vállalkozásoknak a talpon maradásért való
küzdelemben.
A Széchenyi Beruházási Hitel igénybe vehetõ felsõ összeghatára
50 millió forint. Hosszú távú – 10 éves futamidejû – forrás.
További pillérek az Önerõ kiegészítõ, illetve a Támogatást
Megelõlegezõ hitelek.
Tavaly õsszel indult Agrár Széchenyi Kártyát az egyéni vállalkozók, az õstermelõk, a családi gazdaságok és a társas vállalkozások egyaránt megkedvelték.
A kedvezõ kamatozású, vissza nem térítendõ támogatással
kiegészített Kombinált Mikrohitelt újonnan alakult vállalkozások
is igényelhetik.
Kamaránk foglalkozik fenti hitelkérelmek befogadásával és a
bankokhoz történõ közvetítésével.
Ha Önnek most vagy a jövõben hitelre lenne szüksége vállalkozása
fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia az új hitellehetõségekrõl.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors,
szakszerû ügyintézéssel várják.

Tel.: 93/516-670; 30/754-3616
ben, hogy az adatbázis aktuális legyen, jelezzék felénk a bekövetkezett változásokat.
ECO-HUB projekt

Kamaránk a Szlovénia-Magyarország Határon átnyúló Együttmûködési program 2007-2013 keretében az ECO-HUB projektben vál-

központ lehetõségeire.
A program részét képezi, hogy
környezetirányítási rendszerrel
mûködõ vállalkozások bemutatják a legjobb gyakorlatukat, az
ún. "best practise"-t a képzésen
résztvevõk számára, amelynek
megvalósításában a kamarai tagjaink és partnereink közremûködésére számítunk.
A program pályázati támogatással valósul meg, a szerzõdés száma:
TF/SIHU/02//SI-HU-2-2012/01.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

37.qxd

37.qxd

2012.10.30.

12

12:37

Page 12

Kanizsa – Külkapcsolat

2012. november 1.

Fotó: Szabó Zsófia

Horvát-m
magyar kapcsolaterõsítõ konferencia

A határmenti térség gazdasági
kapcsolatainak kialakítását és
megszilárdítását elõsegítõ szakmai konferenciát tartottak szerdán városunkban, a Medgyaszay
Házban. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében lezajlott rendezvényen a
horvát és magyar oldalról érdekelt politikai, gazdasági vezetõk
valamint a legnagyobb helyi vállalkozások képviselõi vettek
részt.

A
konferencia
a
NGM_SZERZ/50/1/2012
számú pályázati támogatással
valósult meg.
Nem elsõ alkalommal tartottak
olyan jellegû szakmai konferenciát, mely a horvát-magyar kereskedelem fejlesztése érdekében jelen- és jövõbeni terveket, törekvéseket taglalt. Azonban Horvátország közelgõ, 2013.júliusi Európai Uniós csatlakozása miatt a két
ország együttmûködését nagyban
elõsegítõ tapasztalatcserére volt
szükség. Ezt felismerve a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a sok, eddig még kihasználatlan gazdasági potenciált felvázoló, bemutató rendezvényre invitálta tagjait: azokat a vállalkozókat, akik profitálhatnak a horvátok eljövendõ EU-s tagságával.
Bár, „a horvát-magyar kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok
immár másfél évtizede dinamikusan fejlõdnek. Ennek számokban

kifejezhetõ mértéke 1995 és 2010
között meghétszerezõdött, ma már
több mint 1 milliárd Euró. A két
ország vezetõ társaságai mellett
több ezer kis- és középvállalkozás
vesz részt a kétoldalú kereskedelemben. Az is tény, hogy Magyarország a negyedik legnagyobb befektetõ Horvátországban. Ennek
mértéke eléri a mintegy 2,5 milliárd eurót, elsõsorban az energetikában, a pénzügyi területen, illetve az ingatlanszektorban.”–
mondta köszöntõjében városunk
polgármestere.
Cseresnyés Péter rávilágított:
„az együttmûködés egyik fontos területe a Magyarország-Horvátország határon átnyúló gazdaságfejlesztési program, amely uniós forrásokból segíti a határmenti megyék (így Zala, Somogy, Baranya,
valamint Csáktornya, Kapronca és
horvát Baranya) elõrelépését. A
partnerkeresés kezdetben számos
nehézséget okozott, azonban ma
már örömmel mondhatjuk, hogy a
határmenti régió KKV-szektora
kezd egymásra találni. Persze, a
lehetõségeinket még nem használjuk ki teljesen. Nagykanizsa és
vonzáskörzete számára természetes, hogy keresi az együttmûködés
lehetõségét Horvátországgal, elsõsorban a határhoz közeli városokkal, ott mûködõ szervezetekkel. A
kulturális kapcsolatok mellett
igyekszünk gazdasági, oktatási területen is elõrelépni, hiszen természetes gazdasági régiót alkotunk –
rengeteg kiaknázatlan lehetõséggel. Ebben a munkában együttmûködünk például a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamarával, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszával, a városunk szakképzési rendszerét koordináló TISZK-

kel, illetve a horvát partnerszervezetekkel.
Nagykanizsa számára elemi érdek, hogy ne csak közös pályázatokban dolgozzunk együtt különbözõ horvátországi településekkel, hanem segítsük, támogassuk
az itt mûködõ vállalkozásokat abban, hogy partnerekre találjanak
a határ túloldalán. Ezek a kapcsolatok ugyanis kölcsönösen elõnyösek, és segíthetik a kanizsai
kis- és középvállalkozások megerõsödését, így a város gazdasági
potenciáljának növekedését is.
A lehetõségek egyik szegmense
a turizmus. Nagykanizsa persze
nem versenyezhet a horvát tengerpart adottságaival, de az oda
tartók megállóhelyeként a város
vállalkozásai profitálhatnak a turizmusból. Most, hogy megújult a
belváros, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan keresik fel Kanizsát, és állnak meg itt néhány
órára, ami feltétlenül gazdaságösztönzõ hatású.
Örömmel mondhatom azt is,
hogy formálódik annak a kerékpárútnak a terve, amely gyakorlatilag
a balatoni kört kötné össze
Zalakarossal,
Nagykanizsával,
majd folytatódna a határ túloldalán. A hazai és az európai kerékpáros turizmus fejlõdését tekintve ez
lehet a jövõ egyik sikerágazata,
amely szintén együttmûködési lehetõségeket kínál a határ két oldalán
mûködõ vállalkozások számára.
Horvátország európai uniós
csatlakozása
megsokszorozza
majd az együttmûködés, a kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok kialakításának lehetõségét. Nem véletlen, hogy Magyarország támogatta ezt a folyamatot, és a magyar
uniós elnökség egyik fontos – és tegyük hozzá: teljesült - célkitûzése a
horvát csatlakozási tárgyalások lezárása volt.
Éppen ezért el kell utasítanunk
minden olyan európai megnyilatkozást, amely arról szól, hogy
Horvátországot most nem szabad
felvenni az Európai Unióba. Biztos vagyok abban, hogy Horvátország jövõ júliusban a közösség
28. tagállama lesz, és ezzel tovább bõvülnek, szélesednek gazdasági kapcsolataink.
Erre azonban készülnünk kell,
és készülnie kell a vállalkozói
szektornak is. Az ilyen kereskedelem-fejlesztési konferenciák,

üzletember találkozók pont azt a
célt szolgálják, hogy a két ország vállalkozói egymásra találjanak, és akár együtt, közösen
jelenjenek meg az európai piacokon. Ezt a munkát, ezt a szándékot Nagykanizsa támogatja és
segíti.
Bízom abban, hogy ez a rendezvény eléri célját, és minél többen
látnak fantáziát a határon átnyúló
együttmûködésben, a közös munkában” – méltatta a rendezvényt
Cseresnyés Péter.
A polgármester gondolatait követõen dr. Iván Gábor, Magyarország Horvátországi nagykövete
szólt a megjelentekhez. Elmondta: a rendezvény nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a két ország üzleti kapcsolatai realizálódjanak,
és egyre gyümölcsözõbbé váljanak. Ezzel egyetértett üdvözlõ beszédében Gordan Grlic Radman,
horvát nagykövet és dr. Polay József, a szakmai konferenciát szervezõ Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke. S hogy mik
a kitörési lehetõségek, arról különbözõ elõadásokból tájékozódhattak az érdekeltek. Szatmáry
Kristóf, a Nemzeti Gazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelõs államtitkára a Kárpát
Régió nyújtotta lehetõségekrõl
szólt, azokra a tényekre, tettekre
fókuszálva, melyet a magyar állam már eddig is megtett a horvát
kapcsolatok épüléséért. A délutánba nyúló szakmai konferenciát állófogadás és sajtótájékoztató
zárta, ahol mindkét ország nagykövete, Vedran Kruzic, a horvát
gazdasági minisztérium kereskedelemért és belsõ piacért felelõs
helyettes államtitkár és Dr. Polay
József leszögezték: a magyarok és
a horvátok közti export – import
több millió eurós nagyságrendû
volt az elmúlt idõszakban. Ám a
jövõ további fejlõdéssel kecsegteti mindkét államot: a kereskedelem mellett az infrastruktúra, a
technológia fejlesztésére helyeznek nagy hangsúlyt, csakúgy,
mint a gyógyszer-és mezõgazdasági iparra, az energiaszektorra és
a turizmusra.
(Az eseményen készült
további fotóinkat a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinthetik meg.
Sz.Zs.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Izgalmas hétre számíthat. Egy ismerõsének ajánlata felvidítja és visszahozza a
régi életkedvét. Biztonságosan tervezgetheti tovább a családja jövõjét, és nem
kell tartania anyagi visszaeséstõl.

IV.20.–V.20. Bika
El kell döntenie, hogy továbbra is bízik-e a
szerencséjében, vagy vállalja a kemény munkát, akár a családi együttlétek rovására is. A
párkapcsolatát érintõ kérdéseket igyekezzen
minél elõbb nyugvópontra juttatni.

V.21.–VI.21. Ikrek
A bátraké a szerencse, tartja a mondás. Bátorság terén az elkövetkezõ napokban sem
lesz hiány önnél. Nem kis meglepetést
okozva a párjának, az esti órákban filozofikus kérdésekkel kezd el foglalkozni.

VI.22.–VII.22. Rák
Egyszerre több feladatot is el kell végeznie, ha a rokonait megfelelõen szeretné
fogadni. Ne csak lakásfelújításra gondoljon, hanem arra is, hogy kinek mi a kedvenc étele, süteménye, itala.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Lelkesedés, öröm és magabiztosság jellemzi önt ezekben a napokban. Ugyan egy
kis idõre megingatják érzelmeit a párjával
kapcsolatos hírek, pletykák, de nem kell
félnie, mert a tettei mást mutatnak.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Fizikailag és lelkileg is alkalmas lesz a
kockázatvállalásra. Üzleti ügyei jól mennek, a sok fáradozás meghozza a gyümölcsét. A hétvégén kedves vendégekre számíthat, akik ajándékokkal lepik meg.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha örömet akar szerezni a párjának, fürkéssze ki a titkos gondolatát, és teljesítse is
azokat, ha megteheti. Találkozzon többet a
barátaival. Egy vidám társaságban töltött
este feledtetheti a mindennapi gondokat.

X.23.–XI.22. Skorpió
Élvezi a kockázatvállalást, s ennek hamarosan meg is lesz a gyümölcse, anyagi
haszna. Segítõkészségét egy régi ismerõse
is élvezheti a hétvégén, aki egy titokzatos,
szinte teljesíthetetlen kéréssel keresi fel.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A csillagok egy titkos kapcsolat bekövetkeztét jelzik, éppen ezért nyugodtan hallgathat
az intuícióira. Azonban nem várt, kényelmetlen feladatokat is el kell végeznie a családja
kérésére. Ha elõbb hozzákezd, elõbb végez.

XII.22.–I.20. Bak
Ha szeretne közelebb kerülni ismerõseihez, mutassa ki jobban az érzelmeit. Túlzásba azonban ne vigye a dolgot, és ne
tartsa szentírásnak mindazt, amit kimond, és elvár másoktól.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Lehetõleg objektíven válaszoljon az önnek
feltett kérdésekre, mert így bízhat csak abban,
hogy nem sért meg senkit sem. Ha unalmasan
telnek a hétvégéi, vegyen részt a lakóhelye közelében lévõ valamelyik klub foglalkozásain.

II.20.–III.20. Halak
Fogadja örömmel mindazokat a változásokat,
amelyekkel a párja hamarosan meglepi. Elképzelhetõ, hogy olyan feladatot is kap, amelynek
bizonytalan a díjazása, és elveszi a szabadidejét.
Gondolja meg, hogy elvállalja-e.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Mozgalmas napok a küzdõsportok terén
selték a Sensei Sáfár Shotokan
Karate-Do
Sportegyesületet.
Több mint 120 versenyzõ két
küzdõtéren mutathatta be tudását küzdelemben és formagyakorlatban, amire egész évben kitartóan készültek a küdõsportágban érdekeltek.
Az országos bajnokság jobb kanizsai eredményei. Egyéni: Kováts
Adél (leány "C" 9-10 évesek) kata 1.

Elsõ alkalommal került megrendezésre a Kime-Seigi Karate
Verseny városunkban, melynek
célja az egyes karate egyesületek
közötti szorosabb kapcsolat kialakítása volt. Három kategóriában indultak karatékák, egyéni
kata (formagyakorlat), egyéni
kumite (küzdelem) és csoport
kata versenyszámokban.
A kanizsai jobb eredmények.
Egyéni kata versenyszám. Kezdõk
kata kategória: 1. Mészáros Ákos 10
kyu; 2. Vitai Mónika 10 kyu. 8-10
éves fiú kata kategória: 1. Horváth
Filip 5 kyu; 3. Gõgös Péter 6 kyu. 810 éves lány kata kategória: 3.
Szemlics Noémi 7 kyu. 11-13 éves
fiú kata kategória: 1. Szemlics Erik 5
kyu; 2. Szemlics Ákos 5 kyu; 3.
Szûcs Renátó 8 kyu. 14-16 éves vegyes kata kategória: 1. Szokoli BenA SenSei Sáfár Shotokan
Karate-Do SE tisztelettel köszöni, hogy adója 1 %-ával támogatta az egyesület munkáját.
Az összeget versenynevezési
díjakra fordítottuk.
Adószám: 18959459-1-20

BÉRLET
Garázs bérbeadó személygépkocsi vagy motorkerékpár
tárolására, Nagykanizsán, a
Csengery út elején, az udvarban.
Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)
Bútorozott szoba egy hölgy ré-

ce 3 kyu. Felnõtt vegyes kata kategória / 7-5 kyu/: 1. Fesztné Nagy Zita 5 kyu; 1. Németh Viktor 5 kyu; 2.
Szemlics Károly 5 kyu. Felnõtt férfi
kata kategória: /4-1 kyu/: 1. Szokoli
Bence 3 kyu. Senior férfi kata kategória: /35 év feletti/: 1. Feszt Norbert 2. Dan. Csoport kata versenyszám: 1. Szokoli Bence 3 kyu - Rejtõ
Attila 5 kyu - Horváth Filip 5 kyu; 3.
Szemlics Erik 5 kyu - Szemlics Ákos
5 kyu - Szûcs Renátó 8 kyu. Egyéni
kumite versenyszám, 10-13 évesek:
1. Szûcs Renátó 8 kyu, 2. Horváth
Filip 5 kyu, 3. Szemlics Ákos 5 kyu.
14-17 éves vegyes kumite kategória:
3. Szokoli Bence 3 kyu.
Mondhatni egy házzal arrébb
az A.J.K.A Shotokan Karate-Do
Szövetség Budapesten rendezte
meg idei országos bajnokságát.
A nagykanizsai karatékák 11
versenyzõvel és 3 bíróval képvi-

Véradás

hely; Rábavölgyi Nóra (leány "C" 910 év) kata 2. hely, kumite 2. hely;
Benczik Kristóf (fiú "B" 9-10 év)
kata 3. hely; Kassa Áron (fiú "B" 910 év) 1. hely, kumite 1. hely;
Losonczi Lilla (leány "A" 6-10 év)
kata 1.hely, kumite 1. hely; Herjavecz Krisztina (leány "A" 11-12
év) kata 2. hely, kumite 2. hely;
Losonczi Mária (leány "A" 11-12
év) kata 1. hely, kumite 1. hely; Ko-

Magyar Vöröskereszt

2012.11.05. Hétfõ 10:00 – 12:30 óra Vöröskereszt Nagykanizsa, Sugár u. 28. 14:30 – 16:30 óra Hahót, Kultúrház. 2012.11.06. Kedd
10:00 – 12:30 óra Vöröskereszt Nagykanizsa, Sugár u. 28.
14:00 – 16:00 óra Egyesített bölcsõde, Nk. Rózsa u. 7. 2012.11.08.
Csütörtök 08:30 – 13:00 óra Thúry György SzKI.
szére kiadó a Kodály Zoltán utcában. Ár: 15 ezer Ft + rezsi / hó.
Érd.: 0693-318-357 (7534K)

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, porcelánt, régi
népi parasztbútorokat és ruhákat,
valamint használati tárgyakat és

Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán 2012. októberben
(70 ezer Ft vizsgadíjjal, két-három részlet).
Tel.: 0620/4237877, 0630/6374083 – Ny.sz.: 05-0219-04

teljes hagyatékot. Tel.: 0620/5553014 (7523K)

VEGYES
Tehermentes EVA-s Betéti Társaság eladó. Érd.: 0630-366-6340
(7535K)
Fabrikett eladó! Ár: 50
Ft/kg. Egy tonna vásárlása esetén, Nagykanizsa 50 kilométeres körzetében ingyenes kiszállítással. Érd.: 06-30-2147725 vagy Nk, Liszt Ferenc u.
2/c. (7536K)

vács Norbert (fiú "A" 13-14 év) kata
3. hely, kumite 2. hely; Kucskó Zsófia (leány "A" 13-14 év) kata 1. hely,
kumite 2. hely; Mészáros Martin
(fiú "A" 13-14 év) kata 1. hely,
kumite 1. hely; Oláh Tamás (fiú "A"
15-17 év) kata 3. hely, kumite 3.
hely. Csapat: Kassa Áron, Benczik
Kristóf, Losonczi Lilla ("A" 9-10 év)
kata 1. hely, Kucskó Zsófia, Herjavecz Krisztina, Losonczi Mária
("A" 13-14 év) kata 1. hely, Mészá-

ros Martin, Kovács Norbert, Oláh
Tamás ("A" 15-17 év) kata 1. hely,
kumite 1. hely, Losonczi Lilla kiegészítve egy budapesti csapatot ("B"
08-09 év) kata 2. helyet szerzett.
Kucskó Attila edzõjük összesítése alapján az egyesület összesen
14 arany-, 7 ezüst-, és 4 bronzérmet szerzett.
P.L.
Döntetlenjük továbbra sincs...
Nagykanizsai TE 1866Horváth Méh (11.) – Répcelaki
SE (8.) 0-1 (0-0). NB III Bakony
csoport labdarúgó-mérkõzés, 11.
forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ.
Vezette: Görög. G.: Balassa P.
(86.). NTE: Freischmid - Szép D.
(Petánovics M., 68.), Baranyai Z.,
Cserfõ L., - Bozsoki - Rieger,
Nagy T. (László L., 78.), Babati T.
- Cs. Horváth G., László R. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
A kanizsaiak tartották magukat
az eddigi eredmény-sorozatukhoz,
hiszen vagy gyõztek, vagy kikaptak az eddigi tíz forduló során. A
kék-pirosak ugyan gyakorlatilag
végig támadták a mérkõzést, de
próbálkozásaik – néha szó szerint
– csak a gólvonalig jutottak, nem
úgy a végén ellenfelüké.
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Serleg is jutott a kanizsai vívóknak

A Nagykanizsai TE 1866 vívószakosztályának kadét korú (1617 év) kardozói lengyel, francia,
valamint köztük gödöllõi helyszínen voltak érdekeltek az Európa-körverseny keretében.
A lengyelországi Konin után
Gödöllõ már eredményesebb
helyszínnek számított a kanizsaiak számára, hiszen egyéniben
Osvald Anna az ötödik legjobb
magyarként a 23. helyet szerezte
meg. Az NTE 1866 hölgykoszorúja csapatban is pástra lépett és
egyedüli magyar csapatként a har-

mincegy együttest felvonultató
mezõnyben a hetedik helyen végzett (Osvald, Vernyel, Kungli, Varga, Flumbort). A franciaországi
Meylan városában kard csapatversenyben a magyar küldöttség két
csapatot is indított és a kanizsaiak
(Osvald Anna és Vernyel Sára) a
kettes számú együttesben kaptak
fõszerepet. A 17-bõl a 16-ba jutásért egyik magyar négyesnek sem
kellett vívnia. Ott már négy négycsapatos kvartett volt, s onnan a
legjobbak jutottak a négyes fináléba. A nagykanizsaiakkal felálló
magyarok az alábbi eredményeket

érték el: Magyarország II – Franciaország III 45:35, Magyarország
II – Franciaország II 45:38, Magyarország II – Németország I
45:44.
A négyes döntõben a két magyar
együttes egymás ellen vívott,
melynek keretében Magyarország
I nyert 45:42-re. Csapatvégeredmény: 1. Franciaország I, 2. Magyarország I, 3. Magyarország II
(Osvald Anna, Vernyel Sára,
Schultz Nóra, Tóth Réka).
Az itthoni pástokon is javában
zajlik a szezon és a GerevichKovács-Kárpáti Kard Reménységversenysorozat elsõ helyszínén is
voltak az NTE-tõl a fõvárosban,
ahol 180 fiatal indult hat számban.
A dél-zalaiak csapatát alkotó
sportolók közül gyermek (2000 és
utána születettek) fiú kardban
Milassin Mór elsõ helyen végzett.
Ezzel részérõl még korántsem volt
letudva a történések java, hiszen
újonc (1999 és utána születettek)
kategóiában is a legjobbnak bizonyult. A gyermek lány kardozóknál Mádé Réka harmadik lett, míg
a serdülõknél Flumbort Sára ötödikként zárt.

Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
Mecsek Takarék SE Mecseknádasd (4.) 22-21 (12-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kosárlabda-mékõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette:
Bódis, Markhard.
Izzó SE: Vastag - Füle Cs. 5, Kovács B. 2, Répási 4, Tompek 3, Kiss
G. 2, Senger 1. Csere: Felde, Gilitsch 2, Weywara 1, Nagy B. 2, Horváth B., Sziva. Edzõ: Tóth László.

„F...m, mit csinálsz!” – ugyan
eddig a tréneri kiszólásig is éreztük, hogy pörgõs kis kézilabda
mérkõzésen vagyunk, de a találkozó 26. percében azért nem lettünk
volna az oldalvonalhoz kirendelt
Weywara Tamás helyében. Addig
persze már túl voltunk egy s máson, csak egy valami volt állandó:
a hazai kapuban Vastag Balázs
szabályosan brillírozott. 7-6, 8-6,
10-8, 10-10, 11-11 – csupán néhány ízelítõ a meccs állásából, de a
szünet sem maradt esemény nélkül. A vendégek portása túlpörögve akadt ki saját csapattársára, s
gyakorlatilag lehiggadásáig felpakolták a bordásfalra sajátjai.
A második félidõben 15-14-nél
volt ismét a vezetés az izzósoknál,
s ilyen hangulatban igazán nem
jöttek jókor olyan cselekmények,
mint Répási Szilveszter labda-kiejtése a felezõvonalnál, de inkább figyeltünk arra, amit Füle Csaba és
Tompek Alajos összjátékban produkált – kétszer is... 20-18 után

Jöhet a
neheze
a nõi
kosarasoknak
A Kanizsai Vadmacskák SE
hazai környezetben fogadta
az Uni Gyõr II együttesét a
nõi kosárlabdázók második
vonalában és ismét fõlényes,
nagyarányú sikert könyvelhetett el. Sorsolásuk elõnyös oldalát kiaknázták az eddig hibátlan dél-zalaiak, de azt a
szakmai stáb részérõl is kifejezték, a neheze tulajdonképpen most kezdõdik csoportjukban.

már fõleg fejben kellett ott lenni a
pályán, s bár Senger Dániel hibázott kiélezett helyzetben, de sem
rá, sem a többiekre nem lehetett
panasz, ezúttal valóban megküzdöttek pontjaikért a Nagykanizsa
Izzó SE kézilabdázói.
Tóth László: „Úgy gondolom,
végre egymásra talált tréner és
csapata, így valóban öröm volt
meccselni. Úgy éreztem, ezen a
meccsen visszatért a srácokba az
egykori küzdenitudásuk. Tudjuk
persze, hogy még sok a tennivalónk, de külön kiemelném kapusunk, Vastag Balázs teljesítményét,
aki nem sokkal a mérkõzés kezdete
elõtt tudta meg, hogy védeni fog a
találkozó egésze folyamán...”
Persze az igazi vízválasztó a következõ fordulóban sorra kerülõ
Kiskunhalas – Izzó párosítás lehet,
hiszen a hazaiak is az alsóház tagjai. A mostani gyõzelem igazán sokat az ottani pontszerzéssel érne...

Kanizsai Vadmacskák SE (1.) –
Uni Gyõr II (10.) 94-35 (32-10,
24-2, 23-10, 15-13)
Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Csabai, Koncsek.
Kanizsa: Fekete Cs. (25/12),
Fuisz V. (23/6), Olasz A. (6), Jurkó
(12), Oros (4). Csere: Hegyi
(10/6), Jagarics (9), Simon, Nagy
D. (5), Pál, Kovács K. Edzõ: Farkas József.
Koncentráltan kezdték a mérkõzést a hazaiak támadásban és
védekezésben egyaránt, kezdetben leginkább külsõ dobásaik
voltak pontosak. Egészpályás
védekezésükkel pedig a megszerzett labdákból gyors, könynyû kosarakat tudtak szerezni. A
második negyedben továbbra is
jól védekeztek Fekete Csilláék,
így csak két pontot tudott dobni
a gyõri csapat, ezzel nagyszünetre már valóban jelentõs különbség alakult ki az ellenfelek
között.
Fordulás után tovább nõtt a délzalaiak elõnye, akkor már a hazai
edzõ a fiataloknak is bõven tudott
játéklehetõséget adni, a KVSE pedig ismét nagyarányú gyõzelmet
aratott.
Farkas József: „Aki látta,
az tapasztalhatta, hogy jól
védekeztünk. Örülök, hogy a
játék ezen elemében is hatékonyak voltunk, de azt is tudjuk, hogy a bajnokság gyakorlatilag most kezdõdik számunkra.”

P.L

P.L.

P.L.

Elsõ pontok az elsõ sikerrel
A férfi kézilabda NB II Délnyugati csoportjában megszerezte elsõ gyõzelmét – s ezzel
pontjait – a Nagykanizsai Izzó
SE legénysége. Az izzósok a 6.
forduló keretében a forduló elõtt
harmadik Mecseknádasd együttesét fogadták, s a végig fej-fej
mellett haladó csapatok csatájában a hazaiak gyõztek 22-21-re.
A vastaps joggal járt a kanizsai
együttesnek, Tóth László tréner
szerint ezúttal egymásra talált
edzõ és csapata.
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Kiskereskedelmi árlista. (Érvényesség: 2012. év 43.hét, 10.24-visszavonásig.)
Minõségek Ft / kg-4%
Alumínim hulladék(VTSZ:7602)

Alumínium hulladék, nyúzott kábel 380 Ft
Alumínium lemez hulladék, festetlen 335 Ft
Alumínium lemez hulladék, festett 285 Ft
Alumínium öntvény hulladék, szabad vas
tartalom 2% 300 Ft
Alumínium forgács hulladék 210 Ft
Alumínium Italos doboz 110 Ft
Vasas alumínium hulladék 60 Ft
Vörös réz hulladék (VTSZ:7404)

Vörös réz hulladék, nyúzott kábel 1560 Ft
Vörös réz hulladék, finomítási 1450 Ft
Vörös réz hulladék, háztartási 1400 Ft
Sárga réz hulladék (VTSZ:7404)

Sárga réz hulladék, háztartási 870 Ft
Sárga réz hulladék, forgács 880 Ft
Sárga/vörös, vegyes hûtõ hulladék 880 Ft
Bronz hulladék (VTSZ:7404)

Bronz hulladék 1180 Ft
Saválló hulladék (VTSZ:7204)

Saválló hulladék, darabos 320 Ft
Saválló hulladék, forgács 250 Ft
Horgany hulladék (VTSZ:7902)

Horgany hulladék 225 Ft
Spiáter hulladék 140 Ft
Ólom hulladék (VTSZ:7802)

Ólom hulladék 315 Ft
Centírozó ólom hulladék 40 Ft
Acél hulladékok (VTSZ:7204)

Acél hulladék, adagolható, lv. 10 mm felett 61 Ft
Acél hulladék, nem adagolható, lv. 10 mm
felett 56 Ft
Acél hulladék, adagolható, lv. 3-10 mm 56 Ft
Acél hulladék, nem adagolható, lv. 3-10 mm 51 Ft
Acél lemez hulladék 50 Ft
Acél forgács hulladék 45 Ft
Vasöntvény hulladék 51 Ft
Villany motor max. 800 kg/db felett 140 Ft
Villany motor 800 kg/db 80 Ft
SZIGETELT KÁBELEK (VTSZ: 7602 + 7404)
Al - kábel ( árképzés: Al % meghatározása után )
CU - kábel ( árképzés: CU % meghatározása után )
Papír hulladék (VTSZ:4707)

Papír hulladék 0 Ft
Savas akkumulátor hulladék (VTSZ:7802)

Savas akkumulátor hulladék 110 Ft

