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Mennyit fogyaszt
az Ön háza, lakása?

2012. január 1-tõl már használt
lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ

ENERGETIKAI
TANÚSÍTVÁNY!
Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét
hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá tenni?

Balassa Béla

építész, épületenergetikai tanúsító
30/9019013, balassabela@chello.hu

Bethlen-bbál az
összefogásért
Bállal nyílt meg a 2012-re
meghirdetett Bethlen-év szombaton este a Medgyaszay Házban. A Bethlen-bált Cseresnyés
Péter polgármester és dr. gróf
Bethlen István, a Magyar Páneurópai Unió elnöke nyitotta meg.
– Munkatársaimmal egy olyanfajta stratégiát alkottunk meg –
hangsúlyozta megnyitó beszédében Cseresnyés Péter polgármester –, melynek célja, hogy Nagykanizsa jó hírét keltse, és ismertté
tegye a külvilág számára. Ha egy
városnak jól cseng a neve és a nem
kanizsaiak úgy gondolják, érdemes ide jönni, a kanizsaiak meg
úgy gondolják, hogy érdemes itt
élni, ez már kezdõ lépés ahhoz,
hogy egyre több beruházó érdeklõdjön városunk iránt. A segítõk
azt javasolták, fontos lenne a polgári városi báli hagyományokat
újra éleszteni, amelyre meghívnánk azokat az embereket, akik
Nagykanizsáért tenni akarnak, és
tenni tudnak. Ez is célja a mai rendezvénynek. A bál megszervezésének elõzménye is volt, hiszen tavaly novemberben a Bethlen-esten
megkérdeztük a résztevõktõl, jónak tartanák-e a városi bál ötletét.
A megjelentek döntõ többsége azt
válaszolta, hogy igen, és ha meghívást kapnak, eljönnek. Az idei
bálnak a Bethlen-bál nevet adtuk a
Bethlen-évre tekintettel. A bál fõvédnöke dr. gróf Bethlen István, a
Magyar Páneurópai Unió elnöke
elfogadta a meghívásunkat, és
mindenben támogatja elképzelésünket.
Végezetül Cseresnyés Péter
polgármester arra kérte a jelenlévõ
cégvezetõket, vállalkozókat, intézményvezetõket, hogy az elkövetkezõ években is ugyanilyen összefogással, erõkifejtéssel dolgozzanak, hogy méltó módon mutassuk meg magunkat, Nagykanizsát
a világnak.
(folytatás a 2. oldalon)
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Kanizsa – A védnök

(folytatás a címlapról)
A Bethlen-bál fõvédnöke, dr.
gróf Bethlen István e szavakkal
szólt a jelenlévõkhöz.
– A kinti, a zord tél jelképezi ma az
egész világot, így a hazánkat is mélyen megrázó világválságot. Bent
úgymond mulat az úri közönség.
Nem túl nagy ez az ellentét hölgyeim
és uraim? – tette fel a kérdést Bethlen
István, majd meg is válaszolta: Nos –
folytatta a gondolatsort –, a magyar és
az európai kultúra, mint ahogyan a
polgármester úr is mondta, egy nagyon kedves eleme a bál, a bálozás,
amely az életörömrõl, a barátságokról, az együttlétrõl, az egymást becsülõ, szeretõ, tisztelõ emberekrõl szól,
ahol akár életre szóló barátságok is
létre jönnek. Nagykanizsán is komoly
bálokat tartottak korábban. Ezzel a
városi bállal most a polgármester úr
azokat akarja egymáshoz közelebb
hozni azokat, akik a mindennapok nagyon kemény munkájában nemcsak
saját, családi, és kisebb közösségek
boldogulásáért dolgoznak, hanem
még nagyobb közösségért, Nagykanizsa városáért. Ez egy nagyon szép dolog, és akik így tesznek, megérdemlik,
hogy a mindennapok kemény munkája után egy kellemes együttlét keretében néhány szép órát töltsenek el, ami
újabb erõt ad a nehézségek legyõzésére. Tehát nagyon jó, hogyha az úgynevezett úri közönség ma Nagykanizsán
mulat, mert az önök mindennapos
munkájának eredménye lesz majd,
hogy ebbõl a nagy válságból, amelyet
ez a zord tél jelképez, elõbb-utóbb ki
fogunk lábalni, ahogyan elõdeink is
kilábaltak a Bethlen-konszolidáció
idõszakában, melynek használható
elemeit a jelenlegi országvezetés is tudatosan felvállalja. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, élvezzék egymás társaságát, ezt a pár kellemes órát – mondta befejezésül dr. gróf
Bethlen István.
A bál a hagyományoknak megfelelõen pezsgõs koccintással vette
kezdetét. Cseresnyés Péter polgármester azok egészségére emelte
poharát, akik a jövõ nemzedéke érdekében dolgoznak, és természetesen a jövõ nemzedékéért, hiszen a
bál bevételét egy gyermekalapítvány javára ajánlották fel gyógyító
eszközök vásárlásához.
A hivatalos báli megnyitók után a
több mint húsz éve alakult Eraklin
Táncklub nyitótánca alapozta meg a
báli hangulatot. Vacsora közben Gayer
Mátyás triója jazz muzsikát játszott, a
tánchoz a Moon River Band szolgáltatta zenét. Az est sztárvendége, Csézy
este tíz órától lépett színpadra, s énekelt a kanizsai bálozóknak.
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Kávéházi este dr. gróf
Bethlen Istvánnal

után. Magyarországnak egy készenléti keretre lenne szüksége az
IMF-tõl, így nem kerülne gyámság alá. A beszélgetés során ki-

A Bethlen-év kapcsán útjára
indult egy új programsorozat, a
Kávéházi esték, melyre a tervek
szerint a magyar köz- és kulturális élet jeles személyiségei érkeznek majd. Az elsõ vendég dr.
gróf Bethlen István volt, akivel
Cseresnyés Péter polgármester
beszélgetett a Rétesházban.

emelte az oktatás fontosságát,
ugyanis a következõ generációnak fontos szerepe van.

Fotó: Varga Mónika
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A közvetlen és kötetlen társalgás
során szóba került a személyes kötõdés, a történelem, a közélet, a
mindennapok problémái és a politika is. A polgármester a városhoz
való kötõdésérõl kérdezte dr. gróf
Bethlen Istvánt, aki elmondta, gyerekkora óta fontos hely számára
Nagykanizsa, rendszeresen járt ide
és nagyon kellemes emlékei vannak. Élete jelentõs részét, 25 évet,
nem itt töltötte. Kényszerûségbõl
és nem kalandvágyból, és fõleg
nem egzisztenciális okok miatt
hagyta el hazánkat.
Elmondta, hasonló a helyzet ma
Magyarországon, mint a 20-as
években, akkor is jelentõs kölcsönre volt szükségünk, de a fejlõdésnek köszönhetõen vissza
tudtuk fizetni. Akkor a reménytelennek tartott gazdasági helyzetben kezdte meg az ország talpra
állítását Bethlen István, adót vetett ki, elbocsátásokat eszközölt.
Öt év múlva már nagyarányú
többlettel rendelkezett a költségvetés. Úgy véli, most is képesek
lennénk kilábalni a nehéz helyzetbõl, akárcsak a trianoni döntés

Gróf
az autósok között

senyzéssel, ez azonban egyáltalán
nem jelenti azt, hogy a KAMSE-nál
nem tesznek meg mindent azért,
hogy augusztusban újból Kanizsára
hozzák a dzsetszkísek (nem csupán
magyar) mezõnyének krémjét.
S ha már az idei tervek szóba kerültek, április 21-én ismét megrendezésre kerül a Teleki úton a tavaly nagy tömegeket vonzó szlalomverseny. Melyen immár a klub színeiben nosztalgiázhatnak „hivatalosan” is a Szakony
Szilárd mellé frissiben felvett egykoron „nagymenõ” tiszteletbeli tagok:
Moór Béla, Musztács Imre, Szekeres
Sándor és Verrasztó István.
Musztács Imre mindenesetre a
KAMSE születésnapjának apropóján megjegyezte: “Széles utat nektek...”, de aztán meglepetésként például grófi szavak sem hiányoztak az
este során... hiszen Cseresnyés Péter
polgármester társaságában az ünnepi
pillanatok közepette tette tiszteletét a
Bethlen-bál fõvédnöke is...
Dr. gróf Bethlen István, a Magyar
Páneurópai Unió elnöke szólásra
emelkedése nyomán hamisítatlan

Fotó: Bánkuti Krisztián
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Évértékelõ közgyûlését, egyben esztendõs fennállását ünnepelte a Kanizsa Autó- és Motorsport Egyesület tegnap este a
HSMK Zala Márk Termében.
Dobri Noémi elnök mellett az
egyes szakosztályok vezetõi is ismertették a tavalyi év történéseinek
folyamát, melyben kiemelkedõek
voltak a felélesztett szlalomverseny
és a jet-ski országos bajnoki futamának mozgalmas eseményei.
Azt is megtudhattuk, hogy nagyon
„úgy néz ki”, Dara Roland, a jet-skisek helyi zászlóvivõje felhagy a ver-

közgazdász gondolkodóként csapott
le a magas labdára, amikor nagy derültséget keltve ejtette el: „Látom, itt
vannak harmincan a közgyûlésen,
ami roppant dicséretes és azt is látom, hogy az elnök asszony elõtt már
olyan papírok vannak, hogy mennyi
pénzt kérjen a polgármestertõl...”
Egy biztos, a KAMSE 2012-ben
is igyekszik kitenni önmagáért, hiszen a technikai sportok hívei nem
kevesen vannak a városban, s ez
már mondhatni kötelezi is õket az
elkövetkezendõkben.
B.E - P.L. - V.M.
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A felsõoktatási felvételi keretszámok
Kanizsán 120-2
250 ezer forint lehet a tandíj
A szeptemberben induló tanévben az alapképzésben teljes állami támogatás mellett 27 150en tanulhatnak, további 15 550
diák részösztöndíjat kaphat. Az
egységes osztatlan képzésben a
teljes támogatásban részesülõk
száma 2420, a felsõfokú szakképzésben 3500 lesz. Ez összesen
48 620 olyan diákot jelent majd,
aki állami vagy részben állami
támogatással tanulhat.
A Pannon Egyetem 2012-ben
780 állami ösztöndíjas keretszámmal rendelkezik az alapképzési
szakokon, további 600 hallgató vehet részt részösztöndíjas képzésben a kiemelt képzési területeken.
Dr. Birkner Zoltán, a nagykanizsai intézmény igazgatójától megtudtuk, hogy a Pannon Egyetem
nagykanizsai kampuszán a fent említett 780-ból 150-en tanulhatnak teljes állami támogatás mellett, ez szakonként 10-40 fõt jelent. A költségtérítéseket illetõen elmondta, hogy
az ide jelentkezõk 120-250 ezer forint közti összegre számíthatnak.

Nyílt nap
a PEN-e
en
Nyílt napot tartott a Pannon
Egyetem városunkban. Bemutatkozott a veszprémi, a keszthelyi és a
nagykanizsai kampusz, ismertették
képzési területeiket és válaszoltak a
felmerülõ kérdésekre. A tájékoztató
végén Vastag Csaba lépett fel, újra
maradandó élményt szerezve.
A PEN B épületének nagyelõadójában dr. Birkner Zoltán kampusz
igazgató köszöntötte a felvételi elõtt
állók népes tömegét. Elmondta, az
egyetemnek jelenleg 10 ezer feletti
hallgatója van, és száz feletti szakmát hirdet. A Pannon Egyetem a jogász- és az orvosképzésen kívül
képzések sorát kínálja, és a vidéki
egyetemek egyik legerõsebbike. A
Magyar Tudományos Akadémia által készített felmérésen, mely több
szempont szerint vizsgálta a 13 pályázó felsõoktatási intézményt, a
Pannon Egyetem a hetedik helyet
foglalja el. Ez azt jelenti, hogy megkapta a kiváló egyetemi címet, így
ha valaki itt végez, az nagyon jó
ajánlólevél a munkaerõpiacon.
A kampusz igazgatója kiemelte,

hogy városunkban egyedülálló lehetõség nyílhat tíz gépészmérnök és
tíz közgazdász tanuló számára.
Ugyanis, aki nagykanizsai, költségtérítéses formájú gépészmérnöknek
jelentkezik és felvételt nyer, önkormányzat által támogatott struktúrában tanulhat. – Az önkormányzattal
történt tárgyalás során azt is kértem
a polgármester úrtól, támogasson tíz
közgazdász helyet is a város –
mondta Birkner Zoltán.
A kampuszok képviselõi kihangsúlyozták, kis egyetem révén törekednek arra, hogy közvetlen kapcsolat alakuljon ki tanár és hallgató
között. Az egyetem pozitívumai közé tartozik, hogy karain lehetõség
van a nyelvvizsga megszerzésére, a
diákoknak számos sportolási lehetõségük van és minden hallgató
számára biztosítanak kollégiumi férõhelyet (Keszthelyen és Nagykanizsán). Továbbá városunkban heti
négy-hat órában ingyen nyelvi képzésben vehetnek részt.
– Azt mondom, mindenki válassza azt a szakmát, amire készült,
és ami közel áll a ball válla alatti
parcellához, a szívéhez, mert ezt
kell ûznie a hátralevõ életében – ezt
dr. Gaál Zoltán egyetemi tanár, a
Pannon Egyetem korábbi rektora
mondta a felvételi elõtt állóknak.
Rendkívüli közgyûlésen fogad-

Támogatás az
egyetem fenntartása
és a fennmaradása
érdekében
ták el a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának ösztöndíjprogramját, és határoztak arról,
hogy az egyetem vezetése és az önkormányzat 2012 májusáig közösen kidolgozzák a program feltételrendszerét és az elkövetkezendõ
évek finanszírozásának mértékét.
A PEN-en – a Felsõoktatási Törvény intézkedései következtében – a
turizmus-vendéglátás alapszak kizárólag önköltséges formában indulhat, valamint a mûszaki-mérnöki
képzési területeket beszûkítették, illetve részösztöndíjas formával kiegészített állami ösztöndíjas férõhelyeket engedélyeztek. Ezen intézkedések következtében fenntartási
szempontból nehéz helyzetbe kerül-

het az intézmény, mely helyzetet a
zárolt források tovább nehezíthetnek.
Ennek elkerülése érdekében az
egyetem vezetése azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy
segítsék egy városi támogatással induló ösztöndíjprogram kidolgozásában. A programban, melynek elindításához ez évben 2,75 millió forintos
támogatás szükséges, 10-10 elsõsorban Nagykanizsa és környéki felvételizõ kezdhetné meg finanszírozott
formában a tanulmányait közgazdász és gépészmérnök szakokon.
A Kanizsa TISZK és a Gazdál-

Központban
az új diákhitel
kodási és Tudományos Társaságok
Szövetsége a Magyar Nemzeti
Bankkal együttmûködve konferenciát tartott a 11. és a 12. évfolyamos tanulóknak Mindennapi pénzügyeink címmel a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán.
A megjelenteket Janzsó Antal,
a GTTSZ regionális alelnöke köszöntötte: – Olyan korban vannak
önök is és mi is, amiben az állandóság szinte hiányzik, hiszen ami
állandó, az a változás. A változás
tempója nõ, és erre kell önöknek
szocializálódni – mondta. Ennek
a fontosságát az is méltán bizonyítja, hogy a diákoknak a változó helyzetben kell dönteni, hiszen a napokban derült ki, hogy
milyen továbbtanulási lehetõségeik vannak. Azt tanácsolta a diákoknak, álmaikat ne adják fel,
próbáljanak elõre megalkotni egy
jövõképet. Tanuljanak nagyon sokat, mert a tudás megvédi õket és
ezzel biztosíthatják boldogulásukat.
Ezt követõen dr. Birkner Zoltán
igazgató tartotta meg elõadását
Verseny a versenyképességért
címmel, melyben bemutatta a
PEN történetét, fejlõdését és a palettát, melybõl választani lehet.
Szalay György, az MNB vezetõ
elemzõje szólt A pénz beszél, Te
érted? címmel, majd Márkus Attila, a Diákhitel Központ regionális
igazgatója informálta a diákokat
az új finanszírozási elvekrõl és a
régi-új diákhitelrõl.
Kanizsa - MTI - Napló
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Kattintson,
hogy még
többet tudjon
Kanizsáról!
Lássunk tisztábban szerzõdések közt tallózva
OEP: mihamarabb
nyilatkozzanak a kismamák,
hogy idõben megkapják a
jövedelempótlékot
Kevesebb ingyenes
kiadvány lesz?
Közel 2,3 milliárd
forintot fordítanak
közfoglalkoztatásra
Zala megyében
Takarékosan mûködik
a Zala Megyei
Önkormányzat
Franchise partnert keres
a Diego
A gyógyszertári blokkról
leolvasható az esetleges
felesleges kiadás is
Nyelvõrségben hatvan
éve - Az élet olyan, mint
egy nagymesteri játszma
Tükrözõdések és
A papagáj meséi
A vidéki újságírás ma
Zalában
Még lehet jelentkezni a
versenyre
Felpörgetik a
gépészmérnök képzést
Életük kiskanizsai
lépcsõi apáktól a
dédunokákig
Lugosi Alexandra:
az Adria helyett irány
a Duna vidéke?
Lengyák Istvánt
a Magyar Kultúra
lovagjává avatták
Nyomra vezette a
rendõröket Dzseff, a
nyomozókutya

Hogy naponta képben
legyen városáról...

mert az interneten
többet lát.
www.kanizsaujsag.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Külkapcsolatok Fiumétól Akkoig
A közgyûlés elfogadta az önkormányzat 2011. évi külkapcsolatairól szóló beszámolót, és
megtárgyalta a 2012. évi külkapcsolati tervét. A tervezetbe – Dr.
Károlyi Attila javaslata alapján –
bekerült, hogy a hagyományok
és a közös történelmi múltra való tekintettel vegye fel a város a
kapcsolatot Rijekával.

„Vajon nem szánalomra méltó
szerencsétlen flótás-e az a magyar
ember, aki csak gazdának vagy
iparosnak, munkásnak vagy munkaadónak, tõkésnek vagy proletárnak érzi magát, s nem egyúttal
és mindenekfölött magyarnak?"
gróf Tisza István

Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata
és a Nagykanizsai Polgári
Egyesület nevében
tisztelettel meghívom Önt a
2012. február 24-én
(pénteken) 17 órakor kezdõdõ
A Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja
alkalmából szervezett
megemlékezésre.
dr.Tóth Norbert elnök
Cseresnyés Péter polgármester

Program
Halis István Városi Könyvtár
17 óra
„Fogjunk kezet a magyar
nemzet megmentésére”
Emlékezés gróf Tisza Istvánra,
Magyarország mártír
miniszterelnökére.
Nagykanizsai Polgári Egyesület
középiskolás vetélkedõjének
eredményhirdetése.
Köszöntõt mond Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ,
polgármester
Ünnepi beszédet mond és a díjakat
átadja dr.Tõkéczki László egyetemi
docens, a Közép és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány kurátora
Közremûködnek: Deme Julianna
és Rafael Mózes

A külkapcsolati tervek végrehajtására négymillió forintot tervezett
be a város, mely összeg tartalmazza a Testvérvárosi Pályázat forrását is. A közgyûlés felkérte Cseresnyés Péter polgármestert, hogy készíttesse el a Testvérvárosi Pályázat kiírását a 2012. július 1. –
2013. augusztus 31. közötti programidõszakra. A pályázható egymillió forintot csak a gyerekek és
kísérõtanáraik utazására lehet felhasználni.
A beszámolóból kitûnt, hogy a
külkapcsolati események száma –
melyek elsõsorban a testvérvárosokhoz kapcsolódtak –, a takarékosabb gazdálkodás miatt kis
mértékben csökkent. Az idei terv
pénzügyileg takarékos, elfogadása nem jelent jelentõs terhet az
önkormányzatnak. Az izraeli
Akko városával hosszú szünet
után sikerült feléleszteni a kapcsolatot, a tavalyi Város Napját
meglátogatta az ottani polgármester közvetlen munkatársa. Izrael
állam frissen kinevezett magyarországi nagykövete levélben jelezte segítõkészségét. Bihácson
tavaly nem járt kanizsai küldöttség, és meghívásunk ellenére
Bihácsról sem érkezett delegáció
Kanizsára. Városunk gazdasági
kapcsolatainak fejlesztését szolgálja, hogy üzletemberek és potenciális befektetõk mellett több
nagykövet és diplomata is járt
Nagykanizsán 2011-ben.
Az idei tervekrõl: testvérvárosaink mellett egy nemzetközi szervezettel is kapcsolatot tart a város.
Az Európai Középvárosok Együttmûködési Hálózata tevékenységének célja elsõsorban a közigazgatási tapasztalatcsere. Ezzel kapcsolatban idén egy tavaszi és egy õszi
ülés várható. A tavaszi ülés címe:
Tevékenységek reklámja és marketing tevékenység a városokban,
az õszi ülés témája az innovatív
infrastruktúrák fejlesztése és támogatása a régióban.

Az Osztrák-Magyar Corvinus
Kör célja az osztrák-magyar gazdasági és egyéb kapcsolatok fejlesztése. A Nyugat-dunántúli Régió Brüsszeli Képviseletének mûködtetését biztosító szindikátusi
szerzõdés 2010-ben lejárt, a régi
szerzõdést nem újították meg a
megyei jogú városok.
Az önkormányzat a korábbi
évekhez hasonlóan 2012-ben is a
Város Napja rendezvényeire hívja
meg a legtöbb külföldi partnerét,
testvérvárosainak küldöttségét.
Bihács városával a négy éve kezdõdött testvérvárosi kapcsolat kezdetben rendszeres volt, majd
alábbhagyott. Ennek ellenére továbbra is törekedni kell a kölcsönösen elõnyös együttmûködésre,
és ajánlani kell a kanizsai kulturális, valamint sportrendezvények
szervezõinek, hogy keressenek
kapcsolatot az ottani potenciális
partnerszervezetekkel.
Csáktornyával ki kell használni
a közelség és a pályázati lehetõségek által nyújtott elõnyöket. Ebben
az évben tovább folytatódik a Magyarország – Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési
Program, emellett újabb együttmûködési lehetõségeket kell feltárni,
és igénybe venni az EU-s pályázati
támogatásokat. Gleisdorf várossal
várhatóan folytatódik az együttmûködés az utánpótlás korú labdarúgók között, és a képzõmûvészek is
készülnek közös programra. 2012ben Gleisdorf szervezi meg a Testvérvárosi Mûvésztelepet, melyre
már meg is hívták a kanizsai
alkotókat. Kazanlak kezdeményezte, hogy egy EU-s finanszírozású
humán-erõforrás fejlesztés témájú
pályázat elbírálásától függõen kerüljön sor a szakemberek kölcsönös látogatására. A pályázat sikeres
volt, a másfél éves program 2012
elején kezdõdik el. Emellett várható a hagyományos protokolláris
meghívás a kazanlaki „Rózsafesztivál”
rendezvényeire
is.
Kovásznáról meghívó várható a tavaszi Kõrösi Csoma Sándor Napokra és az õszi Kovásznai Napokra, továbbá érkeznek óvónõk az
óvodapedagógia konferenciára. Az
utazásokat megkönnyíti, ha Románia is csatlakozhat a schengeni
övezethez, melyre elõreláthatólag
tavasszal kerül sor. Magyarkanizsával évrõl-évre bõvülnek a
kapcsolataink. Várható, hogy a

palini Általános Iskola és Óvoda
testvérvárosi együttmûködést alakít ki magyarkanizsai partnerével.
A kapcsolattartást megkönnyíti,
hogy már vízum nélkül utazhatnak
az EU-ba a szerb állampolgárok, a
magyarok pedig személyi igazolvánnyal is beutazhatnak Szerbiába.
A szlovéniai Ptuj városa és Nagykanizsa vezetõi évente több alkalommal is találkoznak. A kulturális
kapcsolatok mellett fontos a gazdasági kapcsolatok fejlesztésének napirenden tartása. Tovább folytatódik a puchheimi és a nagykanizsai
óvónõk szakmai együttmûködése,
a korábbi évekhez hasonlóan tavasszal részt vesznek a városunkban megrendezésre kerülõ konferencián. A finnországi Salo városa
több évre szóló együttmûködést
kezdeményezett a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekarral. A munka
elsõ érdemi eseménye, hogy egy
közös zenei tábor lehet Magyarországon. 2012 júniusában ismét
Finn – Magyar Testvérvárosi Konferenciát szerveznek, ezúttal Finnországban. A rendezvényeken a házigazda ország látja vendégül a
testvérváros küldöttségét, a háromnapos konferenciát követõen pedig
a finn városok hívják meg a testvérvárosok küldöttségét.
Shijiazhuang és Nagykanizsa
között a nagy távolság miatt nem
alakult ki rendszeres kapcsolat.
Shijiazhuang, a Pekinget körülvevõ gazdasági körzet központja potenciális gazdasági partner lehet
számunkra, amit a lehetõségek
szerint ki kell használni. Togliatti
és Nagykanizsa között 1997-ben
történt meg a kapcsolatfelvétel.
Az ottani partnerek jelezték,
hogy 2012-ben meg szeretnének
emlékezni a 15 éves jubileumról.
Nagykanizsán erre az eseményre
a Város Napja alkalmából kerül
sor.
Városunk korábban sem csak a
testvérvárosokkal tartott kapcsolatot. Ilyen település volt a hozzánk
közeli Kapronca, ahol velünk
együtt törekednek a gazdasági lehetõségek bõvítésére. Jó lehetõséget kínál ehhez a Magyarország –
Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program, mely
a határ menti területeken egészen a
Dunáig, 90 százalékos támogatással járul hozzá a projekthez.
B.E.
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Közel félmilliárdot nyert a Müller
letenyei raktárbázisának építésére
Közel félmilliárd forint európai uniós támogatást nyert a
Müller Drogéria Magyarország
Bt. a Letenyén készülõ nemzetközi logisztikai központjának építésére, ahol mintegy 300 embert
foglalkoztat majd a társaság.
A német drogérialánc ulmi központja az MTI megkeresésére
szerdán közölte: egyelõre nem tud
pontos információt arról, hogy
mekkora összegû európai uniós támogatást kaphat a zalai beruházásához.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ugyanakkor már olvasható, hogy a társaság tevékenységének fejlesztésére, új raktárcsarnok építésére, eszközbeszerzésre és
munkahelyteremtésre 458 millió forintos támogatást nyert az Európai

Regionális Fejlesztési Alapból. A támogatási arány 18 százalékos, vagyis mintegy 2,5 milliárd forintos
beruházást valósít meg a Müller a
magyar-horvát határon.
A vállalat tavaly decemberi tájékoztatása szerint a novemberben
kezdõdött beruházás során 18 ezer
négyzetméteres raktárbázist építenek közvetlenül az M7-es autópálya és a magyar-horvát határátkelõ
melletti területen. A tervek szerint
2012 közepétõl már innen látják el
áruval a magyarországi, horvátországi és szlovéniai üzlethálózatot.
A Zalai Hírlap információja szerint még ebben a hónapban munkaerõ-toborzó irodát is nyit a cég a
határmenti városban.
A társaság az MTI-vel ezzel
kapcsolatban annyit közölt: összesen mintegy 300 szakképzett

logisztikust, illetve logisztikai területen foglalkoztatandó munkatársat keresnek Letenyére. A leendõ munkavállalókat a Budapest
mellett jelenlegi is mûködõ raktárbázison képzik ki, hogy Letenyén,
a logisztikai központ elkészülte
után azonnal megfelelõen képzett
személyzetet tudjanak foglalkoztatni.
Az 1953-ban alapított Müller
2007 óta van jelen Magyarországon. Honlapja szerint Európa hét
országában mintegy 26 ezer alkalmazottat foglalkoztat. Németországban 481, Ausztriában 50,
Svájcban 41, Magyarországon 34,
Szlovéniában és Horvátországban
14-14, Spanyolországban pedig 9
üzletet mûködtet.
MTI

Állami tulajdonrész a Pálmöbben
Az Európai Uniós forrásból
felállított állami befektetési alap,
a Széchenyi Tõkebefektetési Alap
2011 végén már több befektetést
is kihelyezett, beszálltak például
a nagykanizsai Pálmöb Asztalosipari Kft.-be.
A hagyományos magántõke alapokhoz képest az állami alap kisebb megtérüléssel is befektethet,
ennek megfelelõen sokkal nagyobb lehet a potenciális befektetési köre, hiszen nem kell nagyon
gyors növekedés elõtt álló vállalatokat keresnie. A Pálmöb legfõbb
elõnye, hogy olyan versenyelõnynyel rendelkezik a piacon, amelyet
plusz tõke segítségével megerõsíthet a válság sújtotta piacon.
A Széchenyi Tõkebefektetési
Alap igazgatóságának elnöke,
Csuhaj V. Imre szerint a válság miatt a kkv szektorra hatalmas nyomás nehezedett, a kereslet és ezzel
együtt a forgalom visszaesése szigorú lépéseket követelt meg, amit
a kkv vezetõk próbáltak minél
hosszabb ideig elodázni. A költségcsökkentés és elbocsátás általánossá vált a kkv körében, egyszerûen egy ilyen környezetben csak
így lehet túlélni.
Az állami alap eddig 400 millió
forint kihelyezésérõl döntött, az

alap 14 milliárd forintból gazdálkodhat, ami azt jelenti, hogy 2015
végéig összességében 120-150
projektet tud majd támogatni a
cég. Az alap szerint a kkv szektorban számos olyan hagyományos
vállalat van, amelyeknek be kell
látniuk, hogy ha az eddigi üzleti
modell nem fenntartható hosszú
távon, akkor idõben lépni kell, a
vállalat tevékenységét át kell alakítani.

Friss hajtás
öreg törzsbõl
A magyar bútoripar a ‘70-es és
‘80-as években élte virágkorát:
nem csak a hazai piacot látta el,
hanem számottevõ exportteljesítményt is fel tudott mutatni. Késõbb a széles termékpalettával rendelkezõ nagy állami bútorgyárak
vagy tönkrementek, vagy részekre
bontva kerültek magántulajdonba.
A kínálatban megjelentek a nem
feltétlenül jobb minõségû, de mindenképpen korszerûbb import bútorok, így a minden részpiacot lefedõ gyártók sorra vesztették el piaci szegmenseiket. Ráadásul a válság ezt a szektort is sújtotta: mind
kevesebb építkezés és lakásfelújítás történik, így a forgalom is erõsen visszaesett.

Van azonban kiaknázható versenyelõny ezen a piacon is: a
felsõkategóriás, egyedi, vagy
úgynevezett dizájn bútorok piaca talált magára az elmúlt években, ahol a különleges minõség
és a speciális megmunkálás az
ugyancsak nagy hagyományokra visszatekintõ bõriparral társulva tudott új termékkört hozni. Másrészt egy-egy részterület
specialistái is megerõsödtek: az
irodabútorok piacán a magyar
beszállítók sokszor sikerrel tudták kiszorítani a külföldieket,
valamint azok a bútorasztalosok, akik megfelelõ minõségben, egyedi igényeket is kielégítve tudnak megrendelésre termelni, akár környezõ országokban is fel tudják venni a versenyt a helyiekkel. Erre jó példa
a
nagykanizsai
székhelyû
Pálmöb Asztalosipari Kft., amelyik mintegy 70 százalékban
szállodáknak szállít bútort, illetve közösségi terek asztalosmunkáit kivitelezi. A Széchenyi
Tõkealap 2011 decemberében
döntött arról, hogy két ütemben,
53 millió forinttal száll be a társaságba, megszerezve annak 34
százalékát.
Portfolio, Privátbankár
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Lezárják az
Erzsébet
teret!

Mint arról már az elmúlt hetekben többször is tájékoztatást
adtunk, az idei évtõl az Erzsébet
tér teljes területén tartanak a
városrehabilitáció kivitelezési
munkái, amelyek idõszakosan
forgalomkorlátozással, útlezárással járnak. A rekonstrukcióval egyidõben a Délzalai Víz- és
Csatornamû Zrt. vízvezeték építési munkát végez, továbbá a
csatlakozó utakon a szennyvízberuházási munkálatok is folytatódnak.
Az elmúlt napokban a kivitelezõk, a közlekedési hatóság és az
önkormányzat bevonásával, a tér
forgalmának teljes lezárása mellett
döntöttek. Ezt elsõsorban balesetmegelõzési szempontok indokolták, illetve ezzel biztosítható, hogy
a három beruházás Erzsébet téri
munkálatai a lehetõ leggyorsabban befejezõdjenek, s így minél
hamarabb visszaadhassák a forgalomnak ezt a központi teret.
Az Erzsébet teret február 20tól zárják le. Ezzel egyidõben a
Magyar utcának az Arany János
utca – Erzsébet tér közötti szakasza és a Vásár utcának a Báthory
u. – Erzsébet tér közötti szakasza
is lezárásra kerül. Megfordul a
forgalmi irány a Kinizsi utcában
is az Erzsébet tér és az Arany János utca között. A Rozgonyi út
felõl így a Kinizsi utca felé kerülhetik el a teret az arra közlekedõk.
A gyalogos forgalom és az üzletek árufeltöltése a téren és a környéken továbbra is biztosított lesz,
azonban idõszakosan forgalom-elterelésekre lehet számítani.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Hatalmas kincs megváltott embernek lenni

Február 11-én, szombaton este
18 órától Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökének elõadásával
kezdõdött meg az idei Kanizsai
Esték rendezvénysorozat a
Nagykanizsai Református Egyház gyülekezeti termében.

Nagy izgalommal készültünk az
elsõ elõadásra, és öröm volt látni,
hogy a rossz idõ ellenére is sokan eljöttek. Az elõadás keretében az egyház megújulásának lehetõségeit járta
körbe a püspök. Hívõk és nem hívõk
úgy érezzük mindnyájan, szükség
van arra, hogy az egyház betöltse a
küldetését; ennél fogva a megújulásra is folyamatosan szükség van. Ezt
erõsítette meg elõadónk is, aki nagyon õszintén tárta elénk a mai helyzetet, majd néhány fontos tételre
hívta fel a hallgatók figyelmét.
Az elsõ tétel, hogy a megújulás
Isten igéjéhez, az evangéliumhoz
kötött. A második tétel szorosan az
elsõhöz kapcsolva arról az áldásról
szólt, amely az evangéliumból fakad. A harmadik tételben pedig az
életszerûség szükségességére mutatott rá.

A püspök elmondta, hogy meg
kell látnunk, milyen hatalmas
kincs birtokosai vagyunk. Isten Jézus Krisztusban megváltást, örök
életet adott nekünk, s ez a mi földi
életünket is mássá teheti. Szemléletváltozás következik be az emberben, amikor az örök élet birtokosává válik.
Mindnyájan éreztük, hogy velünk együtt elõadónk számára is
nagyon fontos, égetõ ez a kérdés,
hiszen nemcsak az egyház, hanem
nemzetünk, a társadalom egysége
és jövõje is attól függ, felfedezzük-e, megerõsödünk-e abban,
hogy Isten a lényeget bízta ránk.
Ez kell, valósággá váljon, ennek
kell betöltenie hétköznapjainkat,
egymáshoz való viszonyunkat.
Amíg ez nem sikerül, addig nem
várhatunk megújulást.

Ebben a folyamatban egyik pillér az igehirdetés és a bizonyságtétel megújulásának szükségessége,
ahol az igehirdetés Isten személyes, életszerû üzenetévé válik.
A másik pillér a közösségteremtés, amikor a rohanó világban elcsendesedhetünk, feltöltekezhetünk, megtalálhatjuk az evangéliumi értékeket, és megtapasztalhatjuk a testvériséget. Szemléletes
példán keresztül érzékeltette, hogy
az egyháznak úgy kell jelen lennie
a világban, hogy minél több ponton kapcsolódjon azokhoz a kérdésekhez, küzdelmekhez, harcokhoz,
amelyekkel a mindennapi ember
küzd. Az istentiszteleten jelen lévõ
embernek meg kell éreznie, hogy
jó itt lenni!
Hella Ferenc
lelkipásztor

Rászorulókat segített a
Hit Gyülekezete
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pályázati forrásból új targonca beruházás
valósult meg a nagykanizsai Ferrotelepen
2011.01.05

A Kanizsa Ferro Kft. 4 millió forint vissza nem térítendõ
támogatást nyert a „Mikrovállalkozások fejlesztése” címû
pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében, melyet 5,846
millió forint visszatérítendõ támogatott hitel egészített ki.
A 10,94 millió forintos összköltségvetésû beruházásból
egy új elektromos targonca vásárlása valósult meg.

Múlt pénteken a nagykanizsai
Hit Gyülekezete belvárosi székházában adta át azokat a saját szervezésben összegyûjtött takarókat,
hálózsákokat, konzerveket, és tartós élelmiszereket, amelyeket a
helyi átmeneti szálló munkatársaival közösen juttatnak el azoknak,
akik a szállókra nem tudnak bejut-

ni és az elmúlt napokban a nagy
hideg miatt szükségük van a gyors
segítségre.
A városi átmeneti szállóval évek
óta együttmûködik a Hit Gyülekezete helyi szervezete és oda juttatják el a segítséget és azt, amire
tényleg szükség van – tájékoztatta
lapunkat Varga Zoltán.

Akcióban a GE önkéntesek

A Kanizsa Ferro Kft. vas és acél termékek kiskereskedésével foglalkozik. A kereskedést a Nagykanizsán már jól ismert Ferrotelepen
(Nagykanizsa, Ûrhajós u. 3.) folytatjuk.
Vevõkörünk gyors és színvonalas kiszolgálása végett döntöttünk
egy rendkívül korszerû, környezetbarát, elektromos meghajtású
Genkinger-HUBTEX targonca beszerzése mellett. A vételár nettó
10.940.000 Ft volt, amelybõl az Új Széchenyi Terv keretében
4.000.000 Ft-ot Uniós pályázati forrásból, 5.846.000 Ft-ot támogatott mikrohitelbõl, a fennmaradó 10 %-ot saját erõbõl fedeztük.
A jelentõs összegû támogatás és kedvezményes hitel lehetõvé tette számunkra a korszerûbb raktározást, és a gyorsabb vevõkiszolgálást. Az új targonca segítségével választékunkat és árbevételünket növelni tudjuk, ezáltal dolgozóink részére bérfejlesztést tudunk
megvalósítani.
A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt Hederics Árpád
ügyvezetõtõl kérhetnek a ferrotelep@gmail.com e-mail címen.
Kanizsa Ferro Kft.
Cím: Kanizsa Ferro Kft.
E-mail: kanizsaferrokft@gmail.com,
ferrotelep@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Nagykanizsai Fényforrásból
tizenegy GE-s önkéntes segített a
Ûrhajós úti Fogyatékkal élõk Integrált Intézménye lakóinak a farsangi készülõdésben. A közös foglalkozást Horváthné Kápolnás Ka-

talin mentálhigiénés vezetõ irányította. Kreppapírból dekorációt hajtogattak, farsangi álarcokat, szemüvegeket vágtak ki és díszítettek.
N.B.Gy.
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OEP: mihamarabb nyilatkozzanak a kismamák, hogy
idõben megkapják a jövedelempótlékot
Mihamarabb nyilatkozzanak
a kismamák, hogy idõben megkapják a jövedelempótlékot –
mondta egy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
honlapjára feltöltött
hanganyagban Bogdán Zsuzsanna, az
OEP Pénzbeli és Ellenõrzési Fõosztályának vezetõje.
Mint kifejtette: a 2012 január elsejei adójóváírás megszüntetése érintette a kismamákat is, akik terhességi-gyermekágyi segélyben (tgyás),
illetve gyermekgondozási díjban
(gyed) részesültek. Ez azt jelenti,
hogy akinek a jövedelme a 202 ezer
forintot bruttóban nem érte el, azoknak nettóban kevesebb jövedelem
jut. Ezt a kormány egy jövedelempótlékkal kívánja kompenzálni.

Nyílt levél
Cseresnyés Péter
Polgármester
Úrhoz!
Mint egykori sörgyári majd
ÁFÉSZ osztályvezetõnek, mellékfoglalkozású sportújságírónak,
nyugdíjasként a Kanizsa Hetilap
egyik alapítójának, laptitkárának
és a várospolitikai rovat szerkesztõjének, a Kanizsa Magazin volt
külsõ munkatársának nincs szándékomban Önt Mózes Pálhoz, a
város utolsó elõtti tanács elnökéhez
hasonlóan – STOP-ra bírni, vagy lemondásra felszólítani, viszont –
mint FIDESZ szavazó – a ciklus végéig való talpon maradásához, illetve a polgármesterség és az országgyûlési képviselõség folytatásához
szeretnék Önnek néhány jó tanáccsal szolgálni.
Íme: 1. A rendszerváltás óta eltelt 22 esztendõben – Önnel
együtt – hat polgármester tevékenykedett megyei jogú városunkban. Szinte kivétel nélkül
mindegyikük választási programjában, illetve elképzeléseiben többek között szerepelt legalább egy
NB II-es labdarúgó csapat mûködtetése, az Olajbányász stadion
felújítása, egy nemzetközi méretû
városi sportcsarnok építése, egy
sétálóutca kialakítása, új munkahelyek sokaságának elõsegítése,
termálfürdõ létrehozása! Sajnos

A jövedelempótlékot azok kaphatják, akik 2011-re vonatkozóan
adójóváírást vettek igénybe, illetve
akik szintén 2011-re vonatkozóan,
de már 2012-ben akarják érvényesíteni az adójóváírást. Mint kiemelte: csak az a szülõ részesülhet
ebben a jövedelempótlékban, aki
2011. december 31-én már és
2012. január elsején még terhességi gyermekágyi segélyben, illetõleg gyermekgondozási díjban részesült.
A jövedelempótlék összege függ
attól, hogy az igénylõ családi kedvezményt igénybe vesz-e, és attól,
hogy hány eltartott után veszi ezt
igénybe. Bogdán Zsuzsanna hangsúlyozta: a jövedelempótlékot
írásban lehet kérni nyilatkozat formájában. Azon kismamáknak, aki-

nek az egészségbiztosítási pénztárak folyósítják az ellátást, a napokban postázzák. Azok esetében pedig akiknek a munkáltatónál lévõ
társadalombiztosítási kifizetõhely
folyósítja az ellátást, az OEP azt
javasolja: ott érdeklõdjenek.
Mint kiemelte: az OEP hivatalos
oldalán, a letölthetõ nyomtatványok között is megtalálható a nyilatkozatot, amelyet kitöltve mihamarabb, de legkésõbb május 31-ig
kitöltve kell visszaküldeni a folyósító szerveknek.
Ezt követõen ugyanis csak a benyújtást követõ hónap elsõ napjától tudják megállapítani az ellátást
- hangsúlyozta Bogdán Zsuzsanna.
A Nemzeti Erõforrás Minisztérium február elsején tájékoztatott, az
aznap Magyar Közlönyben megje-

lent kormánydöntésrõl, miszerint:
jövedelempótlékot kapnak azok a
kismamák, akiket hátrányosan
érint az adójóváírás lehetõségének
megszûnése.
A tárca közleményében azt írta: a
január 1-je elõtt megállapított gyed
és tgyás esetében az érintett szülõk a
korábbi, béremelés elõtti bruttó keresetük alapján részesülnek az ellátásokban; ezért a már megállapított
ellátások esetében olyan kiegészítõ
juttatás bevezetése szükséges,
amely biztosítja, hogy az ellátás nettó összege ne csökkenjen – fejtették
ki, hozzátéve, hogy hosszabb távon
a megemelt keresetek alapján a következõ évekre megállapított gyedés tgyás-összegek is nõnek majd –
közölték.
MTI

ezek közül egy sem valósult meg,
pedig EU-s pályázatokkal, a testvérvárosok adta befektetõi lehetõségekkel, az elmúlt hónapok számos nagykövetének fogadása
kapcsán érvényre lehetett volna
juttatni Õket! Még nem késõ!...
2. Eddig nem vezetett eredményre néhány környezõ város
(Kaposvár, majd ZalaegerszegSzombathely) vezetõivel kialakított kapcsolatoknak (valószínûleg
„ellesték” esetleges ötleteit, õk pedig nem adtak tippeket). Ezt a gyakorlatot a jövõben mellõzni kell!
3. Kihasználva országgyûlési
képviselõi és minisztériumi kapcsolatait, a jövõben nem kellene
szerzõdéseket, megbízásokat kötni fõvárosi cégekkel és személyekkel, amelyek kapcsán gyanúba keveredhet!
4. Elõdeinek és Önnek is már
régen fel kellett volna venni a
kapcsolatot az egykori híres sörgyár létesítményeit birtokló – malátagyárat sajnos csak napjainkig
üzemeltetõ – francia céggel, az
építmények átalakítása, a legkorszerûbb sörtechnológiai berendezések révén a sörgyártás feltámasztására.
5. Nem kellene erõltetni az
esetleg városunkban – az egykori
határõrség területén – létrehozandó javítóintézeti tervet, elkerülve
ezzel a környezõ városrész lakosságának erõteljes tiltakozását!
6. Még lehetne sorolni tovább is…
Polgármester Úr!

A felsorolt észrevételeket, javaslatokat leírtam, annak ellenére,
hogy Ön – érzésem szerint – az elmúlt 3 évben nem vette figyelembe
ajánlóim felterjesztését a „ZALA
MEGYE SPORTJÁÉRT” megyei
kitüntetés elnyerésére, valószínûleg
azért, mert néhány évvel ezelõtt
egy helyi civil szervezet által közzétett „Miként képzelem el Nagykanizsát 2020-ban?” pályázatom
bevezetõjében le mertem írni, hogy
világszerte, hazánkban és Nagykanizsán is nem pártkatonák, hanem a
civil szervezetek által jelölt személyek töltik majd be a lakosság által
megválasztott országgyûlési és települési képviselõi helyeket!...
Üdvözlettel:
Tihanyi István
a Nagykanizsa Sportjáért
2007-es kitûntetettje

egyik hozzászóló
szembesítette
Sajni képviselõ urat hazugságával. Aki erre, akár egy pirosra fõtt
rák, emelkedett szólásra. A jelenlévõk nem tudták eldönteni: szánják-e vagy nevessék inkább?
Ám Sajni képviselõ úr nem tanul, továbbra is azt hiszi, beveszik a nagykanizsaiak a valótlanságot. A polgármester urat azzal rágalmazza, nem tartja a
demokráciát. Pedig – mint rajtam kívül
más is, egy internetes kommentelõ is
emlékezett: „…amikor még szdsz-es
színekben indult a 2006-os választáson,
azokban az idõkben, amikor Kóka János volt az elnökük, akinek az volt a véleménye a „reformok” ellenzõinek véleményére, „ha lecsapolják a mocsarat,
arról nem kérdezik meg a békákat”.
Nos, a most már független képviselõnek talán emlékezni kellene ezekre a
választókra nézve nem éppen hízelgõ
szavakra, amit gondolom, annak idején
helyénvalónak és talán szellemesnek is
talált, ami miatt most már egy kicsit elszégyellhetné magát. (Ajavítóintézettel
kapcsolatban, azt hiszem, két fórum is
volt már).”
A pszichológusok kivetítésnek
(projekciónak) nevezik, ha valaki
egy másik személynek tulajdonítja saját hibáit vagy kívánságait.
Ez a bûntudat vagy más hasonló
érzések kifejezõdéseként értékelhetõ és az elhárító mechanizmusok közé sorolandó. Vagy inkább
kóros hazudozás (pseudologia
phantastica) a kórisme?
Papp János

Párhuzamok 3.
Érintettség okán kérek szót
Sajni képviselõ úr írása olvastán.
Ott voltam a javítóintézetrõl tartott, az olajtelepiek aggodalmát
eloszlató lakossági fórumon is, a
Békemeneten is. És minap olvastam a facebookon: Nem kell szerényen hallgatnunk. Ugyanaz a
derûs nyugalom ez, mint ami a
Békemeneten is érezhetõ volt.
A HSMK-beli lakossági fórumról tudósító sajtó – talán rosszul
értelmezett tapintatból – elhallgatta azt, amirõl minden kanizsainak
joga van tudni. Nevezetesen: az

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A Nagykanizsai
Cukorbetegek Egyesülete
február 24-én (pénteken) 15.30-kor
a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében

klubfoglalkozást tart,
amelyen Dr. Sebestyén Miklós
fõorvos A cukorbetegség
megelõzése témában tart elõadást.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete kéri a lakosságot, hogy adójuk 1 %-val továbbra is támogassák egyesületünk egészségmegõrzõ nevelõ munkáját.
Adószámunk:

18955912-1-20

Tisztelt Szülõk!
Tájékoztatom, hogy a Kõrösi
Csoma Sándor – Péterfy Sándor Általános Iskola (székhely:
8800 Nagykanizsa, Csokonai u.
1. telephely: 8800 Nagykanizsa,
Attila u. 2.) telefonos elérhetõsége 2012. február 15. nappal
megváltozik, mivel vezetékes
telefonszámaink megszûnnek.
ÚJ TELEFONSZÁMAINK:
,Székhely:
+36-30-648-9747
Igazgató, +36-30-598-2139 Titkárság, igazgatóhelyettes, +36-30-6489746 Gazdasági iroda, +36-30-4619108 Élelmezésvezetõ.
Telephely: +36-20-954-5499 Intézményegység-vezetõ, +36-20-9540038 Intézményegység-vezetõhelyettes, +36-20-953-5610 Titkárság, +3620-953-7260 Gazdasági iroda, +3620-953-9383 Élelmezésvezetõ.

E-mail címünk:
korosi.isk@chello.hu,
iskola@peterfy.sulinet.hu

hirdetés

Kókainé Hámorszki Éva
igazgató

Nyílt nap a leendõ
elsõsöknek
A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézménye (8800 Nagykanizsa, Csokonai utca 1.) 2012.
február 18-án tartja az óvodából
az iskolába való átmenetet segítõ
programjának legtöbb résztvevõt
mozgósító rendezvényét.
Ennek keretében 9-12 óráig várják az intézmény vezetõi, pedagógusai, a leendõ elsõ osztályban
tanító nevelõk a következõ tanév
elsõseit és szüleiket. Ebben az
idõben a szülõk tájékoztatófilmet,
elõadást hallhatnak az iskoláról, a
beiskolázás segítésérõl, az eddigi
tapasztalatokról. Elõadók: Kókainé
Hámorszki Éva – igazgatónõ,
Bencze Péterné – gyógypedagógus,
logopédus, Lõrincz Ildikó – pszichológus és az elsõ osztályos tanító
nevelõk.
Közben a gyerekek táncház-,
kézmûves-, és dráma foglalkozásokon szórakozhatnak, ismerkedhetnek az iskolával, a tanítókkal és
egymással.
Erre a rendezvényre sok szeretettel várjuk az Önök képviselõit is.
Schvarcz Istvánné
igazgatóhelyettes

2012. február 16.

Pedagógus díszoklevelek
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany, -gyémánt, -vas, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 9.) átvehetõk az alábbiak idõszakokban: hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda:
8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-13.30-ig.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagógusokat,
akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2012. március 10-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
DÍSZDIPLOMÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOK
(A kitöltendõ nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán-Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. – átvehetõk. )
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat: MUNKAKÖNYV
VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL,
ÖNÉLETRAJZ, EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA
MÁSOLATA.

Versenytárgyalás az alábbi ingatlanokra
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz.
Helye
Nettó kikiáltási ár
Versenytárgyalások idõpontjai
Február Március Idõpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek
4.080.000
22
7, 21
9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek
4.080.000
22
7, 21
9:30
4372
Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160.
49.000.000
22
7, 21
10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok
22.320.000
22
7, 21
10:30
3817
Csengery u. 111/B, beépítetlen terület
2.800.000
22
7, 21
11:30
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt ."
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Képviselõi fogadóóra
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
– a szokottól eltérõen – 2012. február 16-án (csütörtökön) 17.00 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt.
Flórián tér 30.)

Óvodai és általános iskolai beiratkozás
Óvodai és általános iskolai jelentkezések a 2012/2013-as tanévre
Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2012/2013-as nevelési évre , tanévre vonatkozó óvodai és iskolai beiratkozás Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodáiban és valamennyi általános iskolájában 2012. március 6-7-én tartjuk.
Mindkét napon 8.00 - 17.00 óráig várják az intézmények a leendõ óvodások és
1. osztályosok jelentkezését.
A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott
óvoda illetve általános iskola.
A felvételrõl a férõhelyek ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek
eredményérõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.
Az óvodába azok a gyerekek írathatók be, akik 5. életévüket a 2012. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2012. szeptember 1.) napi
négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2012. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2012/2013. nevelési év során lesznek 3 évesek.
A jelentkezéshez szükséges okmányok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermekorvosi igazolás
- lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány vagy lakcímkártya
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2012. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2005. június 1. és 2006. május 31.
között született gyermekek a 2012/13. tanév kezdetén tankötelessé válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya
- a szülõk (amennyiben a gyermeket valamelyik szülõnél elhelyezték, a szülõi
felügyeletet gyakorló szülõ) vagy más törvényes képviselõ személyazonosító
igazolványa, más törvényes képviselõ esetén a gyámhivatal gyámrendelõ határozata.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
3779/17 /Csengery úti szántó / 7.500.000 Ft / február 22., március 7., 21., 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

Itt a farsang, áll a bál
2012. február 24-én (pénteken) 16 órától kerül sor a farsangi
mulatságra a Családok Átmeneti Otthonában. Kérjük a kedves
szülõket, hogy gyermekeik kívánságát figyelembe véve, segítsék a
gyermekek jelmezbe öltözését. A családgondozókhoz és a szakgondozókhoz bátran forduljanak segítségért!
Program: 16 órától gyermekek jelmezes felvonulása, felvonulóknak ajándékok kiosztása, tombola, karaoke, zene, tánc, fánk, sütemény.
Program zárása: 19 óra.
Szeretettel várunk mindenkit!
Turi Renáta intézményvezetõ és valamennyi munkatársam
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(Kódszám: ÚSZT-2
2011-K
KÉMÉNY)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának támogatására Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2./2012.(I.31.) önkormányzati rendelete alapján a következõk szerint.
Az önkormányzat az egycsatornás gyûjtõkémények felújításának, kiváltásának bekerülési költségeihez vissza nem térítendõ támogatásként
támogatást nyújt a pályázók részére, amely kiegészíti a pályázó azon saját pénzügyi forrását, amelynek megléte a központi pályázatban elnyerhetõ állami támogatás elõírt pályázati feltétele.
I. A támogatás célja, a pályázók köre
A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévõ gyûjtõkémények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan lakáscélú helyiségekre jutó kéményszakaszok felújítási munkálataira igényelhetõ támogatás,
amelynek eredményeként biztosítható a tüzelõberendezések által elõállított,
jelenleg a gyûjtõkéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos elvezetése,
azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történõ és az életbiztonságot veszélyeztetõ visszaáramlásának megakadályozása.
A pályázaton részt vehetnek Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévõ egycsatornás gyûjtõkéménnyel rendelkezõ társasházak és lakásszövetkezeti épületek.
II. Támogatható felújítások, korszerûsítések köre
Támogatás igényelhetõ az egycsatornás gyûjtõkémények (termofor kémények) felújítása érdekében elvégzendõ munkálatokra a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 2011. decemberében megjelentetett „az egycsatornás
gyûjtõkémények (termofor kémények) felújításának támogatása” címû
(Kódszám: ÚSZT-2011-KÉMÉNY) pályázat útmutatójában (a továbbiakban: Pályázati útmutató) foglaltak szerint.
Nem igényelhetõ támogatás a pályázat benyújtása elõtt már megkezdett beruházáshoz.
A pályázat kétlépcsõs.
Elsõ lépcsõben a pályázók az önkormányzathoz benyújtják pályázatukat, amelyet az önkormányzat elbírál.
Második lépcsõben az önkormányzat által támogatott, vagy az önkormányzat támogatását nem élvezõ pályázatokat azután a pályázó társasház
saját döntése szerint nyújtja be a központi kiíróhoz.
III. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
Az önkormányzati támogatás összegét a közgyûlés határozza meg, mértéke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség legfeljebb
10 %-a, de lakásonként maximum 30.000 Ft lehet. Pályázónak a teljes felújítási költség megosztását a pályázatban be kell mutatnia.
Ha a beruházás megvalósítása során a beruházás költségei a támogatásban
részesített pályázatban megjelölt költségeknél alacsonyabbak, az önkormányzati támogatás összege ezzel arányosan csökken. Az önkormányzati támogatás összege abban az esetben sem nõ, ha a pályázónak a beruházás megvalósítása során a pályázatban megjelölthöz képest többletköltségei merülnek fel. Ezt a pályázónak saját forrásból kell finanszíroznia.
IV. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje
A pályázatot az önkormányzathoz magyar nyelven, kizárólag az önkormányzat által elõírt pályázati formanyomtatványokon, 1 eredeti példányban kell benyújtani legkésõbb a rendelkezésre álló pénzügyi keret
kimerüléséig, de legkésõbb 2012. május 05-ig.. Amennyiben a rendelkezésre álló forrás kimerül, a pályázatok beadásának lehetõsége megszûnik.
A keret kimerülésérõl, valamint a pályázatok beadásának lezárásáról az
önkormányzat honlapján kell tájékoztatást adni.
A pályázat benyújtási helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztálya (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em. 15.)
Az önkormányzati pályázat részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 2./2012. (I.31.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet, a pályázati formanyomtatvány és a
pályázathoz szükséges információk elérhetõ a város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu ), illetve a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. honlapjáról (www.nkvg.hu).
A központi Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról
(http://www.emi.hu ) tölthetõ le.
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Mosolygós, puha macik kiállítása
Február 18. 10 óra
III. KANIZSAI ESKÜVÕ KIÁLLÍTÁS
Minden, ami esküvõ...
Ismét Esküvõ Kiállítás lesz
Nagykanizsán! A belépés díjtalan
Február 19. 15 óra
Kultúrházak éjjel-nappal
„ELMÚLOTT A RÖVID FARSANG…”
Közremûködnek: Általános Iskola és
Óvoda - Kiskanizsa Nagyrác utcai
óvodásai.
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
16.30 óra LÁBITA SZÍNHÁZ
Csernik Szende mesemondó székely
népmesékbõl összeállított mûsora
Belépõdíj: 400 Ft
Február 20. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Valló-Vajda-Fábri: ANCONAI
SZERELMESEK - zenés komédia két
részben- az olasz könnyûzene örökzöld
slágereivel. A kaposvári Csiky Gergely
Színház mûvészeinek közremûködésével
bemutatja a Karaván Mûvészeti Alapítvány. Belépõdíj: 3 000 Ft
Február 21. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 03 éveseknek.
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestõl 5 éves korig
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna zenepedagógus.
Belépõdíj: 600 Ft/család

Az Én hobbim sorozat keretében megnyílt a Hegedüsné Saffer
Szilvia Teddy maci gyûjteményét
bemutató kiállítás a HSMK földszinti elõcsarnokában, mely február 29-ig tekinthetõ meg.
Hegedüsné Saffer Szilvia, a
Zalakomári Általános Iskola tanítónõje, gyerekkora óta kedveli a
plüssjátékokat, mely kedves emlékeket azóta is õrzi. A kiállításon
megtekinthetõ gyûjtemény elsõ pár
darabja családi örökség, nagymamája ágyán mosolygott rá minden
nap. A következõket pedig már vásárolta játékboltokban, bolhapiacon
és turkálókban. De akad köztük
olyan is, amelyeket barátoktól,

Fotó: Varga Mónika

a legapróbbtól a gyermeknagyságúig láthattak az érdeklõdõk.

édesanyjától és kollégáitól kapott.
A mai napig százharminckét darab
különbözõ méretû mackót sikerült
összegyûjtenie, amibõl a kiállításon

V.M.

Eltáncolták az állatok farsangját

Február 22. 17 óra
„A SZERETET KOMMUNIKÁCIÓJA”
- találkozás KUDLIK JÚLIÁVAL
Belépõdíj: 300 Ft
Február 24. 18 óra
„INSPIRÁCIÓK”
Kassainé Szarjas Gertrúd festõmûvész
kiállítása
Megtekinthetõ: március 15-ig

Február 17. 20 óra
PUNNANY MASSIF KONCERT
Belépõdíj: 1300 és 1600 Ft

„TÛNÕDÉSEK”
Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: március 31-ig
INDIA VÉGTELEN ÚTJAI
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet 1938-1950 között
Indiában festett alkotásaiból
Megtekinthetõ: február 29-ig

A PARADICSOMOK
MEGHÓDÍTÁSA
Gyõrfy András kiállítása
Megtekinthetõ: február 29-ig

Február 23. 18 óra
„DUNÁNTÚL KINCSEI”
zenei sorozat
LUKÁCS MIKLÓS ÉS ZENEKARA
Belépõdíj: 1 200 Ft

Fotó: Varga Mónika

6.qxd

A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ színháztermében a
Magyar Mozdulatmûvészeti
Társulat varázsolta el az óvodásokat és a kisiskolásokat
Karnevál – Az állatok farsangja címû mozdulatmûvészeti
mesejátékával.
A társulat 1995-ben alakult, a
nagykanizsai születésû Fenyves

Márk és Pálosi István vezetésével. A száz éves tradícióval rendelkezõ magyar mozdulatmûvészet egyedülálló képviselõi. Törekednek a tradíciók továbbvitelére, az új generáció nevelésére.
Repertoárjukban 2003 óta
szerepel az elõadás, melyet közel száz alkalommal mutattak
már be országszerte. A mesejá-

ték klasszikus zenékre készült,
így közelebb hozza a gyermekekhez ezt a mûfajt. A mozdulatmûvészet nyelvén, a gyermekmozdulatokat is az elõadásba vonva jelenítik meg az állatok farsangját, de a történetmesélés nem hagyományos, hanem
olykor vicces, tanulságos, látványos, több szálon futó játék,
amelybe a gyerekeknek is van
beleszólási lehetõségük. A kiindulópont Saint-Saëns zenéje, és
az eredeti mese dramaturgiája,
melyben a békától, a nyúlon keresztül, a teknõsig és a rókáig
mindenki valamilyen produkcióval szeretné elérni, hogy õ legyen a farsang uralkodója. A
darabban a narrátor is fontos
szerephez jut. Az elõadás végén
a gyermekek a terembe lépéskor
kapott üveggolyóval szavazhattak, hogy melyik produkció
nyerte el a tetszésüket.
V.M.

Díjazott dokumentációk a Batthyányban
A „Batthyánys diákok a fenntartható jövõért” címû pályázat
elsõ ütemének zárására került
sor eredményhirdetéssel egybekötve a Batthyány-gimnázium
Rendezvénytermében.
A fotópályázaton számos díjnyertes felvétel született, mi
több Novák Eszter kisfilmje

„Swan Lake” (Hattyúk Tava)
címmel is bemutatásra került,
mellyel az intézmény részérõl a
Helikoni Ünnepségekre is neveznek.
Az elsõ ütem után, ahogy azt
megtudtuk, következnek a következõ lépcsõfokok a projekten belül, mindenesetre a tanulók körében meghirdetett fotó-

pályázat célja a nem fenntartható életmód bemutatására irányult.
A fotópályázat díjazottjai: Baj
Bonita, Bödör Balázs, Ecsedi Judit, Kovács Flóra, Németh Bálint,
Stamler Emma, Tóth Kata, Végh
Péter, Weisz Virág.
P.L.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Elképzelhetõ, hogy olyan feladattal bízzák
meg a munkahelyén, amire nincs kellõen felkészülve. Ne mondjon nemet, készüljön fel a
feladatra és kérjen segítséget is. Van elegendõ
szakmai hiúság önben a siker eléréséhez.

IV.20.–V.20. Bika
Acsaládi béke érdekében muszáj lesz szakítania
eddigi életfelfogásával. Ha ismét válságba került
a szerelmi élete, most már nem lesz könnyû
rendbe hozni. Elmérgesedett kapcsolatukon csak
a másik fél iránti megértéssel lehet segíteni.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha elfárad otthon fõzés közben, szaladjon ki
idõnként néhány percre az udvarra, vagy az
utcára. Ahavas táj, a kék ég, a napsütés jót tesz
az egészségének. Kellemes hétvégét ígérnek a
csillagok is, és sok szeretetet kap a párjától.

VI.22.–VII.22. Rák
Érdemes lenne belevágnia valamilyen
pénzügyi vállalkozásba. Ne hagyja a tervétõl eltántorítani magát, és ne törõdjön a
pletykákkal. Kikapcsolódásként használják
ki jobban az együttlét örömeit a párjával.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Legyen kicsit titokzatosabb, és ne árulja el elõre minden tervét a barátainak. Magánéletében
viszont nem kell óvatosnak lennie, mert nem
fenyegeti semmi veszély. Kikapcsolódásként
nevezzen be a fánkfesztiválra.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Meghitt, harmonikus kapcsolatban töltheti párjával a februári estéket. Még a rádiót sem kell
bekapcsolniuk a hétvégén, a hópelyhek tánca
pótol minden meditációs zenét. Nagyobb befektetésen most ne törjék a fejüket, pihenjenek.

IX.23.–X.22. Mérleg
Jobbnál jobb ötletekkel villanyozza fel a
környezetét, és a bolygóállások merész lépések megtételére ösztönzik otthon is. Ha kell,
fedezze fel újra a párja legvonzóbb tulajdonságait, és találjanak ismét egymásra.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ha úgy érzi, a hétvégék unalmasan teltek
el, akkor gyõzze le a lustaságát, csatlakozzon szombat délelõtt a fánkfesztivál fergeteges rendezvényeihez, és a 11 órakor kezdõdõ jelmezes felvonuláshoz.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A kihívások motiválják mostanában, de a
lelkesedése csak addig tart, amíg eléri a sikert. Ne lombozódjon le, mert szerelmi élete is a csillagok középpontjában áll, és felébreszti önben a romantika iránti vágyat.

XII.22.–I.20. Bak
Legyen kissé engedékenyebb a párjával szemben, és ne az öné legyen mindig az utolsó szó.
Bár a hétvégén hajlamos lesz a szélsõséges viselkedésre, a félreértések elkerülése érdekében
fogadja türelemmel a rossz híreket is.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ha akarja, akár nagylelkûen is tud viselkedni a családtagjaival. Éppen ezért a pillanatnyi elõnyöket figyelmen kívül hagyva,
gondolkodjon távlatokban. Így a végeredmény mindenkinek hasznosabb lehet.

II.20.–III.20. Halak
Ha alaposan átgondolja a bevételeit, rá fog
jönni, hogy nincs rosszabb anyagi helyzetben, mint tavaly volt. A hétvége kedvezõ alkalmat nyújt a kiránduláshoz, és nem árt kissé kizökkenni a hétköznapok szürkeségébõl.
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17 évesen elsõ számú kapus lehet
kozókon mutatkozhatnak be a kanizsai közönségnek. A kérdés már
csupán az, hogy mikor, lévén eddig
két elõkészületi mérkõzésük is elmaradt. Ami a további menetrendet
illeti (és ha az idõjárás is engedi), a
kanizsaiaknak ezekre a meccseikre
kerül sor a tavaszi szezonkezdetig:

2012. február 18., 11 óra: NTE
1866 - Lenti TE (megyei I. o.)
2012. február 22., 18 óra: Nagyatád (NB III Dráva) - NTE 1866
2012. február 26., 14 óra: Nagybajom (NB III Dráva) - NTE 1866
2012. március 3., 11 óra: NTE
1866 - Zalaszentgrót (megyei I. o.)
A kanizsai találkozókat az NTEsporttelepen rendezik.

A labdarúgó NB II Keleti csoportjában szereplõ Egri FC internetes szurkolói oldala másfél hete
az érkezõk között kérdõjelesen
ugyan, de szerepeltette Freischmid Rolandot, az NB III-as
Nagykanizsai TE 1866 hálóõrét.

madó Babati Tamás fél esztendõs
kölcsönszerzõdéssel Nagykanizsára került és már az is biztosra vehetõ, hogy a védelemben és a középpályán is bevethetõ Bozsoki Imre is
az NTE-ben játszik a tavasszal.
Az újonnan érkezettek pedig az
elkövetkezendõ felkészülési talál-

Nos, az egrieknél kapusposztra
valóban intenzív módon kerestek
labdarúgót, s így került képbe a jó fizikai adottságokkal rendelkezõ
nagykanizsai portás. A 21 esztendõs
játékos a Simon Antal vezette Heves
megyeieknél próbajátékon is szerepelt az FC Hatvan legénysége ellen.
Néhány nappal késõbb már
konkrétabb hírek láttak napvilágot,
melyekbõl kiderült, a Nagykanizsai TE 1866 együttesénél akár kapusgondok is lehetnek, mivel
Koller Zoltán edzõtõl megtudtuk:
Freischmid Roland mégiscsak
Eger felé, a helyi NB II-es
gárdához vehette az irányt.
A hálóõrnek 2013-ig volt kontaktusa az NTE-nél, s már szerzõdést is
bontottak vele közös megegyezéssel,
vagyis az NB II Keleti csoportjában
szereplõ Egri FC-nél folytathatja pályafutását. A kanizsai kék-pirosaknál
ezzel a 17 esztendõs Szekeres Péter
léphet elõ elsõ számú portássá...
Idõközben az is eldõlt, hogy a
szintén NB III-as hévíziektõl a tá-

Hová tûnt Marcul Neal?
Kanizsa KK DKG-EAST (1.)
– MAFC (9.) 89 – 84 (20-14, 2133, 20-20, 28-17)
NB I B Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 15. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Horváth, Németh A., Gráczer.
Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (15/3), Balogh L. (15/9),
Tóth O. (3), Zsámár K. (14), Hoffmann B. (16). Csere: Czigler (2),
Bus (10/3), Murvai (10), Stárics
(4). Edzõ: Kovács Nándor.
Nem a legjobb elõjelekkel várta a vasárnap esti mérkõzést a
listavezetõ kanizsai csapat, hiszen légiósa, Marcus Neal a
szombati edzés elõtt bejelentette:
Szlovákiába távozna (pontosabban annyi volt ebbõl biztos, hogy
a MAFC ellen nem játszott...).
Ráadásul a sérült Beák Gábor és
Kertész Dániel is civilben ült a

INGATLAN

VEGYES

Nk Király u. 6. szám alatt 55 m es, Mészáros Lázár u. 1. szám alatt
43 m2-es saroküzlet kiadó vagy eladó, vagy kanizsai, zalakarosi ingatlanra cserélhetõ. Tel.: 0693/313271, 0630/2044-556 (7478K)
Eladó Zákányban háromszobás,
jó állapotú családi ház gázfûtéssel,
cserépkályhákkal, nagy szuterénnel (70 m2). Érd.: 0630/392-2068
(7485K)

Nagyteljesítményû, hordozható, vadonatúj háztartási gõztisztító (Modell: SC-23840) eladó. Érd.: 0693/315-559 (este)
(7486K)

2

SZOLGÁLTATÁS
Matematikából érettségire felkészítést vállal középiskolai szaktanár. Tel.: 0693/312-744 (7484K)

Véradás
2012. február 21. (kedd)
10:00 – 12:30
Magyar Vöröskereszt Sugár u.
2012. február 21. (kedd)
14:00 – 16:30 Hevesi Óvoda
2012. február 21. (péntek)
14:00 – 19:00 TESCO

kispadon, így fel volt adva a lecke Kovács Nándor csapatának.
A gondok dacára villámrajtot
vett a házigazda, pontos támadásokkal öt perc alatt 13-0-ra elhúzott. Ekkor még kevesen gondolták, hogy alaposan meg kell izzadni a gyõzelemért.
A második negyedben már 12
ponttal járt elõrébb a dél-zalai
együttes (16.p.: 37-25), mely ezután érthetetlenül leblokkolt. A következõ percekben a vendégek
egészpályás letámadása teljesen
megzavarta a vendéglátókat, akik
rengeteg labdát eladtak, s hibát hibára halmoztak. Ezt kihasználva a
fõvárosi alakulat 41-41-re egyenlített, majd a félidõre hatpontos
elõnyre tett szert.
Térfélcsere után három labdaszerzésnek és gyors kosárnak köszönhetõen kiegyenlítettek Bausz

P.L.

Kornélék (47-47), de a továbbra is
jól küzdõ látogatóknak sikerült a
negyed végre visszaállítani hatpontos vezetésüket (30. p.: 61-67).
A záró felvonásban hatalmas
küzdelem zajlott a pályán, fokozatosan csökkent a két csapat közötti különbség, s a Hoffmann Balázs vezérelte gépgyáriak a 36.
percben kiegyenlítettek (75-75).
Az utolsó perceket jobban bírták a
hazaiak, így elmaradt a meglepetés.
A tartalékos KKK DKG-EAST
ismét a jó hajrájának köszönhetõen nyert, és nehézségei ellenére is
tartja vezetõ pozícióját.
Kovács Nándor: „Ha nehezen is,
de a lényeg hogy nyertünk. Jelenlegi helyzetünkben ennek is örülni
kell.”

folyamatoptimalizáló CAD-mérnök szakirányú
üzletkötõ - takarítási szolg.-ok szakirányú
karbantartó mûszerész (Marcali) szakirányú
villanyszerelõ
szakirányú
gépésztechnikus
középfokú
méréstechnikus
szakirányú
ápoló, gondozó
érettségi+szakirányú
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú
CNC-gépkezelõ
szakirányú
elektromûszerész (Marcali)
szakirányú
gépgyártás technológus
szakirányú
marós
szakirányú
CO-hegesztõ (Marcali)
szakirányú
kárpitos
szakirányú
mezõgazdasági gépszerelõ
szakirányú

P.L.

megegyezés szerint
megegyezés szerint
130.000 - 140.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
130.000 - 140.000 Ft
130.000 - 140.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
130.000 - 140.000 Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 800 Ft (folyamatos megjelentetés esetén, másodiktól 400 Ft).
VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 1600 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 800 Ft).

2012.02.22.
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2012. február 16.

jutott túl a lengyel Weronika
Szewczyken is. Ezzel a két gyõztes mérkõzéssel biztosította helyét a döntõben, ahol az a német
Laura Schmitt várt rá, akit két
honapja a lengyelországi Czarny
Bor-ban sikerült legyõznie Zsanettnek (képünkön balról a második).
Sajnos a fináléban ezúttal nem a
magyar lány akarata érvényesült,
és ha nem is könnyen, de megérdemelten szerezte meg ellenfele
az aranyérmet. A kadet csapatnak
még egy ezüst, illetve további két
bronzérem jutott, mellyel csapat-

15

Kitartásból jeles
A közelmúltban Budapesten a
Hits GYM-ben megrendezett
Crossfit (speciális edzõtermi és
állóképességi feladatokat felölelõ)
versenyen járt a Maximus Kanizsa
Crossfit Team legénysége.

Kezdésnek ausztriai ezüstérem
Az ausztriai Wolfurtban rendezték meg a nõi kadet (16-17
évesek) és felnõtt korcsoportnak
az év elsõ FILA (Nemzetkõzi
Birkózó Szövetség) versenyét,
amelyen a magyar birkózó válogatott is képviseltette magát. A
versenyen kilenc ország (Anglia,
Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Olaszország, Svájc, Svéd-

ország) versenyzõi küzdöttek a
dobogóra kerülésért.
A Nagy Lajos és nagykanizsai
Szatmári Zsolt által irányított kadet csapat tagja volt a Kanizsai
Birkózó Sportegyesület versenyzõje, a 46 kg-ban induló Egyed
Zsanett is. A kanizsai birkózó az
elsõ körben magabiztosan gyõzte
le az olasz Felicia Gallót, majd
ugyanezzel a lendülettel sikerrel

ban a negyedik helyen végeztek.
A Wöller Ákos vezette felnõtt csapat (köztük a már olimpiai résztvevõ, vb-ezüstérmes Sastin Marianna) volt két arany-, egy ezüst-,
valamint egy bronzéremmel zárta
a versenyt, ezzel a „nagyok” csapatban a dobogó második fokára
állhattak fel.
Polgár László

Az utolsó negyedben tették biztossá
A hetedik helyezett tatabányai
csapat otthonában lépett pályára
a Kanizsai Vadmacskák SE kosárlabda csapata a nõi második
vonalban. A kanizsaiak a második húsz percben feljavult védekezésükkel végül újabb nagy
különbségû gyõzelmet értek el.
Tatabányai KC (7.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (1.) 62-89 (18-23,
20-21, 16-20, 8-25)
Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-bajnokság, találkozó a
16. fordulóból. Tatabánya, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete Cs. (15), Fuisz
V. (34/3), Hegyi (2), Jurkó (16),
Jagarics (6). Csere: Oros, Kiss V.

(16), Nagy D., Simon V., Bernáth.
Edzõ: Gábor Erzsébet.
Jól kezdték a mérkõzést a vendégek és az elsõ negyed 5. percében
már 12 pont volt az elõnyük. A
folytatásban figyelmetlenségüket
azonban kihasználta a hazai csapat
és sikerült is csökkentenie hátrányát.
A második negyedben Kiss Virág és Fuisz Viktória pontjaival
azért tartották megszerzett elõnyüket a dél-zalaiak, növelni viszont
túlzottan nem sikerült.
Fordulás után a feljavult védekezésüknek köszönhetõen (szokásos „harcmodorukban”) a megszerszett labdákból gyors, könnyû

kosarakat tudtak elérni és a 26.
percében már 14 pont volt az elõnyük.
A záró játékrészben három perc
alatt eldöntötték a mérkõzést, ezen
idõszakban 14-0-ás eredményt is
produkáltak és a 36. percben már
22 pontra nõtt a különbség, amit a
találkozó hajrájában még növelni
is tudtak.
Edzõi mérleg:
Gábor Erzsébet: „A második
félidõben nyújtott teljesítményünkkel sikerült kiharcolni az
újabb biztos gyõzelmet a rutinos
tatabányai csapat ellen.”
P.L.

Címvédés a városi sakkbajnokságon
A hetvennegyedik alkalommal kiírt
városi egyéni sakkbajnokság díjkiosztóját tartották a belvárosi sakk klubban. A 24 induló kilencfordulós svájci
rendszerben mérkõzött a minél jobb
helyezésekért, s az elõzõ kiírásban
gyõztes Zsirai Péter megvédte bajnoki
címét – egyben másodszor gyõzedelmeskedve a patinás versengésben.
Ahogy az elmúlt években, úgy a
legutóbbi néhány hónapban is nagy

küzdelmek zajlottak a sakktáblákon, s érdekesség, hogy a késõbbi
gyõztes Zsirai Péter az idõsebb
korosztályt képviselõ sokszoros
bajnokokkal, Kercsmarics Józseffel vagy épp' Papp Nándorral csupán remizett. Aztán az utolsónak
maradt Hajas Tamás - Zsirai András parti is lényeges dolgokról döntött, hiszen elõbbi a gyõzelmével a
dobogó harmadik fokára állhatott.

74. Városi Sakkbajnokság, Nagykanizsa. Serdülõ lány: 1. Boa Boglárka 4,5 pont. Serdülõ fiú: 1. Horváth Csongor Endre 4,5. Ifjúsági
lány: 1. Havanecz Bianka 6. Ifjúsági fiú: 1. Felde Bence 6,5. Senior:
1. Papp Nándor 5,5. Abszolút sorrend: 1. Zsirai Péter 8, 2. Kercsmarics József, 3. Hajas Tamás 6,5.
P.L.

Szollár Zsolt remek formában érkezett a versenyre és saját eddigi legnagyobb teljesítményét túlszárnyalva
a 14 fõs mezõnyben az elõkelõ 5. helyezést szerezte meg, maga mögé
utasítva a hazai crossfit élet több jelentõs képviselõjét is. Kiss Gyula a
tõle megszokott hozzáállással kitûnõ
versenyzést mutatott be és jelentõs
elõnnyel (8 pont) sikerült mindenkit
felülmúlnia, amivel a dobogó legfelsõ fokára állhatott.
A kanizsaiak sikeres felkészülésen vannak túl és ezek az eredmények biztatók az idei versenyszezonra nézve. A következõ verseny
a Maximus Kanizsa Crossfit Team
számára áprilisban lesz, ahol a
dél-zalai egyesület már nagyobb
létszámban képviseli városunkat.

Fehérvári elsõségek
A legutóbbi hétvégén a Délzalai
Vízmû SE úszó csapata székesfehérvári utánpótlás-korosztályos
versenyen szerepelt. A 12 évesek
és az annál idõsebb korcsoport kanizsai képviselõi végül kilenc
éremmel térhettek haza.
A kanizsaiak dobogós helyezései: Abay Nemes Anna (1996): 100
m háton 1. hely, 200 m pillangón
2., 50 m mellen és 50 m gyorson 3.
helyek. Tihanyi László (1994):
200 m pillangón 1. hely. Molnár
Flóra (1998): 200 m mellen 2.
hely, 50 m mellen 2. Zámodics
Márk (1997): 50 m gyorson 2.
hely, 200 m pillangón 2.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Hirdetés
Meghívó

A Hevesi Sándor Általános Iskola minden kedves érdeklõdõ szülõt és gyermeket szeretettel vár 2012. február 18-án
9.00-12.00 óráig tartandó nyílt délelõttjére.

Programunk:
☺ Rajzpályázat eredményhirdetése az aulában 9.00 óra
Iskolánkat bemutatják: néptáncosaink, táncosaink, színjátszó csoportunk, tornászaink
☺ Játszóház az ovisoknak. Gyöngyfûzés, kézmûves foglalkozás,
arcfestés, tornatermi játékok
☺ Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel
☺ Meglepetés: Napsugár együttes mûsora
Szeretettel várunk mindenkit!

2012. február 16.
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Örömmel hívjuk és várjuk a NAGYCSOPORTOS
ÓVODÁSOKAT családtagjaikkal együtt RENDEZVÉNYEINKRE:

NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK
Szülõk részére – február 23. csütörtök, 9 és 10 óra.

PIAR - SULI - MURI
Játékos délelõtt – február 25. szombat, 9.30 óra.
Helyszín: Piarista Iskola (Nagykanizsa, Sugár út 11-13.)
Alsó tagozat épülete

A Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.

NAGYKANIZSAI csapatába keres
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI munkatársat.
Középfokú pénzügyi- számviteli végzettséggel, hosszú távon
gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs
és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Mérlegképes könyvelõi végzettség, hasonló területen szerzett
tapasztalat a felvételnél elõnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni,
kézzel írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét
igazoló bizonyítványok fénymásolatát 2012. február 29-ig juttassa el címünkre:
Saubermacher-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. Munkaügy

