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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Karácsonyi dallamok csalogatták a járókelõket vasárnap
este 18 óra elõtt a megújult Erzsébet térre. A tavaly elindított
hagyományokhoz híven, idén is
meggyújtanak egy-egy gyertyát
mind a négy adventi vasárnapon
a város vezetõi a Zenepavilonnál
elhelyezett adventi koszorún.
A város adventi koszorúján az
elsõ gyertyát Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képviselõ gyújtotta meg. A gyertyagyújtás elõtt egy gyönyörû, és tanulságos Pilinszky János idézettel
köszöntötte a megjelent városlakókat.
„Ádvent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörû
gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a
miénk. Gyermekkorunkban éltünk
így. Vágyakoztunk arra – ami biztosan megjött. Télen: az elsõ hóesésre. És várakozásunk ettõl semmivel sem volt kisebb, erõtlenebb.
Ellenkezõleg: nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni
– beteljesíteni és fölfedezni azt,
ami a miénk.”
Nem kell vallásosnak lenni,
hogy érezzük, legszentebb ünnepünkre fel kell készülnünk.
Az advent jelentése, mint közismert: eljövetel, megérkezés. És
e megérkezésre való várakozás.
Mily egyszerûnek tûnik mindez,
mily könnyû kimondani. Ám milyen nehéz mindezt a nyüzsgõ és
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Kigyúlt az elsõ gyertya
a város adventi koszorúján

rohanó világban megvalósítani.
Megérkezni, és türelemmel várakozni. Mert a rohanás és a gépiesség mögött eltûnik az ember.
Olyannyira elfoglalnak minket a
hétköznapokban a kimért feladatok, a kötelezettségeink, a világnak való megfelelés, hogy amikor egy kissé lassítani lehet, a
szeretteink és a meghitt közösségeink felé fordulni, bizony nagyon is nehezen vagyunk képesek e megállásra és odafigyelésre, a várakozás türelmetlenségének elfogadására.
Miért is lehet mindez? Talán az
az oka, hogy a mindennapokban a

várakozás általában a negatív élményekkel függ össze. Türelmetlenséggel és tehetetlenséggel párosul, amikor ügyes-bajos ügyeink intézése közben toporognunk
kell, nézni az óránkat, és fejben
már valahol máshol járni. A végeláthatatlan sürgés-forgásban
oly könnyen feledkezünk meg a
hozzánk legközelebb állókról, az
otthon nyugalmáról, miközben
lelkünk legmélyén bizony csak
erre vágyakozunk. Ezért szükséges, hogy ilyenkor advent idõszaka elsõsorban a rákészülést jelentse, a ráhangolódást, és a
(folytatás a 2. oldalon)
START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

Ünnepi alkalmakra
igazán értékes
ajándék az aranyés ezüstékszer.
Divatos láncok, gyûrûk,
fülbevalók, arany- és ezüst
karikagyûrûk.

2.200 Ft/gyakorlati óra
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam

December 11-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),

Jelentkezési határidõ:

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

december 11. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: december 21. (szombat) 9.00 óra
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Kanizsa – Pályázat záró

(folytatás a címlapról)
bennünk oly fontos értékek fokozatos felemelkedését, amihez
idõ kell, és egy más fajta várakozás-élmény. Ez a várakozás is a
türelmetlenséggel rokon, de egy
olyan türelmetlenséggel, amely
nem a tehetetlenség érzésébõl
születik meg, hanem pontosan az
ellenkezõjébõl. Az adni vágyás,
az odaadás, a másokért, a szeretteinkért való tenni akarás érzésébõl.
Ez a szent idõszak tehát egy
olyan átváltozást jelent, mely
bennünk zajlik le, ha akarjuk,
azért, hogy idõben készen álljunk
arra, hogy egymás szemébe nézve, egymás kezét megszorítva,
valóban átéljük a közösség ünnepét, a családi békesség nyugalmát, a Megváltó megszületését,
aki értünk született, és csak minékünk adott.
Ezért kívánok Önöknek az
elsõ gyertya meggyújtásával
sok-sok türelmet, nyugalmat
és tiszta szívet az újszülött
eljövetelének ünnepi várásához!
A gyertyagyújtást követõen karácsonyi dalokkal kedveskedett a
közönségnek Aczél László, a Kanizsa Kulturális Kincsei Tehetségkutató Versenyen megosztott második helyezést elért zsigmondys
diák.

B.E.

2013. december 5.

Lezárult a Mi a pálya? – Jövõnk az
ifjúság II. projekt

Fotó: Varga Mónika
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A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. elnevezésû projekt zárására
került sor a minap a Heves Sándor
Mûvelõdési Központ Kamaratermében. Az önkormányzat két éves
pályázatának célja az volt, hogy a
városban élõ, elsõsorban hátrányos
fiatalok képességeit, készségeit fejlesszék és a társadalmi integrációjukat elõsegítsék. Annak érdekében, hogy minél sikeresebben felkészüljenek a pályaválasztásra és
lépjenek be a munkaerõ-piacra.
A város vezetése nevében Dénes
Sándor köszöntötte a megjelenteket,
majd Gyõrfy Anikó pályázati ügyintézõ ismertette a program részleteit.
Ahogy elmondta, a nyertes pályázatnak köszönhetõen 50 millió forintot
nyertek és hívtak le. A program megvalósítási idõszaka 2011 októberétõl
2013 novemberének végéig tartott.
A projekt megvalósításában városunk hat intézménye vett rész, így a
Családsegítõ és a Gyermekjóléti
Központ, a Halis István Városi
Könyvtár, a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság és a Diákiroda. Továbbá 21 vállalkozó részesült a program forrásaiból. A rendezvényen az
intézmények képviselõi számoltak
be a projekt keretében megvalósított
foglalkozásokról. A támogatásnak
köszönhetõen bõvíthették a hagyományos programjaik sorát, a partne-

rek mindegyike sokszínû tervet mutatott be. Az újdonságok közé tartozik a börtönlátogatás, mely a prevenciót szolgálta. Továbbá idegen nyelvi
tréningeket szerveztek, három nyelvbõl (német, angol, horvát) indítottak
60 órás tanfolyamot.
Közvetlenül vagy közvetve minden programjukkal a fiatalok azon
készségeit szerették volna fejleszteni, amelyek segíthetik a pályaválasztást és a tényleges elhelyezkedést.
Úgy alakították ki a munkatervet,
hogy ezeket a képességeket valamilyen szinten tudják is kamatoztatni.
– A két év alatt közvetlenül 3570
gyermek – és fiatal vette igénybe a
projekt valamelyik szolgáltatását. A
programmal kapcsolatban nagyon
sok pozitív visszajelzést kaptunk –
zárta Gyõrfy Anikó.
A Városi Diákirodában ifjúsági
koordinátor mellett alkalmaztak egy
pszichológust, aki az egyéni, a csoportos és az elektronikus tanácsadást
is ellátták. A honlapon mûködõ jeligés tanácsadás volt a legnépszerûbb,
200 feletti bejegyzés született. Fõleg
serdülõkorú fiatalok vették igénybe a
tanácsadást. A diákirodában idegen
nyelvû tréningek zajlottak, melyen
alkalmanként 10-15 fõ vett részt.
Két alkalommal rendeztek testvérvárosi tábort. Az egyhetes programelemben 60 középiskolás fiatal vett
részt. Prevenciós jelleggel havonta
klubfoglalkozást tartottak egy egészségfejlesztõ, mentálhigiénés szakem-

ber és egy bûnmegelõzési elõadó bevonásával. Értékteremtõ, értékmegõrzõ kézmûves foglalkozásokat tartottak
havonta a diákirodában és egyéb városi helyszíneken. A városunk roma
nemzetiségi önkormányzata által mûködtetett Tehetségfejlesztõ kollégiumban az elmúlt két tanév folyamán minden szombaton átlagosan 30 gyermekkel foglalkozott hét pedagógus és két
mentor. A kollégiumban információs
tanácsadó program is volt négy alkalommal, melyeken roma származású,
hivatásukat sikeresen folytató szakemberek beszéltek életútjukról és adtak
reményt a fel- és kiemelkedésre.
A Kanizsai Kulturális Központ
szervezésében mûködõ színjátszó
szakkör a projekt folyamán színpadra
vitte a Minden egér szereti a sajtot címû gyermekelõadást, melyet többször is bemutattak. A Csillagok
(b)ékessége címû tehetséggondozó
klubban bemutatkozott többek között
a Kazsinka Band, a 30y és Kurta Lilla is. Az Egoland önismereti tréning
keretében fõleg szerepjátékok és helyzetgyakorlatok által szerezhettek a fiatalok nagyobb önismeretet. A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ
által mûködtetett Csellengõk Közösségi Házában prevenciós elõadások
zajlottak.
Megszervezték
a
Négyévszak Kupát és a Tanulmányutat. Mentálhigiénés órákat tartottak
és megszervezték a MOZGÁS-TÉR
elnevezésû programelemet. Minden
nyáron egy-egy hét erejéig Sporttáborba is várták a mozogni vágyókat.
A városi könyvtár valós és virtuális
TÉT Pontján a fiatalok egyéni problémáikkal kereshették fel az intézményt.
A Zala Megyei Rendõrkapitányság
bûnmegelõzési csoportjának szervezésében két alkalommal Kistolmácson
Kortárssegítõ képzõ tábort tartottak.
A Tinipress újságíróklub 36 alkalommal nyújtott lehetõséget a részvevõknek, hogy ismereteket és tapasztalatokat szerezzenek. Három alkalommal tanulmányutat is szerveztek.
Egy weboldalt is (www.miapalya.hu) létrehoztak. Ennek szerkesztésében rendszeresen öt fõ
mûködött közre.
V.M.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Jöhet a tél, új céggel, új gépekkel

November 15-tõl a város saját
tulajdonú cége, a Netta Pannonia Környezetvédelmi Kft. végzi
a hóeltakarítást Nagykanizsa területén.
A VIA irányítása mellett nemcsak
a hulladékkezelés, hanem hómunka,
a hóeltakarítás is a kft. feladata. Az
új beszerzésû, és a meglévõ, többfajta funkciót ellátó gépek használatával jelentõs minõségi változás következett be e szolgáltatás terén. A
téli hó- és síkosság-mentesítõ munkálatokra készen álló megújult gépparkot múlt pénteken mutatták be a
sajtó képviselõinek.
A sajtótájékoztatón részt vett Cseresnyés Péter polgármester, Horváth
Balázs, a Netta-Pannonia Kft. ügyvezetõje és Gáspár András, a VIA
Kanizsa ZRt. vezérigazgatója.
A telephelyen Molnár-Rodek
Bernadett mûszaki logisztikai vezetõ kalauzolta végig a megjelenteket, s adott tájékoztatást arról,
hogyan is készültek fel erre a feladatra. Bemutatták a szóróanyag
raktárt is, ahol 600 tonna só, és
200 tonna zúzott dolomit, illetve
10 tonna környezetbarát jégmente-

sítõ készen áll az elszállításra, felhasználásra. A síkosság-mentesítés
meggyorsítása érdekében zárható
szóróanyag tárolókat is elhelyeztek a közterületeken.
A sajtótájékoztatón Horváth Balázs ügyvezetõ elmondta, évekkel
ezelõtt azt a feladatot kapták a város
vezetésétõl, gondolkodjanak el
azon, hogy a cég el tudná-e végezni
a hó és síkosság-mentesítési munkálatokat a város számára. Azóta eltelt
pár év, s most jutottak el ahhoz a
ponthoz, hogy aláírják a VIA Kanizsa Kht.-vel a szerzõdést. A felkészülést már korábban elkezdték,
évekkel ezelõtt beszerezték azokat
az eszközöket, amelyekkel alkalomszerûen, néhány vállalkozásnál teljesítették ezeket a feladatokat. Van
tapasztalatuk, hiszen 1996-tól alvállalkozóként Nagyatádon is tevékenykedtek, mostantól pedig a város útjaira koncentrálnak.
Cseresnyés Péter polgármester a
szerzõdéskötésrõl, az elvárásokról
beszélt. Emlékeztetett rá – miután
sok-sok érvet vonultattak fel amellett, hogy a város megvegye, visszavásárolja a hulladékszállító céget –,
már a vásárlás idõszakában is azon

gondolkodtak, mire lehet még használni egy ilyen jól szervezett, jelentõs eszközállománnyal, gépparkkal
rendelkezõ társaságot. Az elsõ ötletek között a téli hóeltakarítás szerepelt – hangsúlyozta a városvezetõ,
majd megköszönte Gáspár András
vezérigazgatónak és Horváth Balázs
ügyvezetõnek, hogy megkötötték a
szerzõdést, egyben gratulált a Nettának, mert értékelése szerint, „amit itt
láttunk, nagyon impozáns volt”.
Olyan technikai ellátottsággal rendelkeznek a téli feladatok elvégzéséhez, melyet sok városban megirigyelhetnének. Várjuk a telet! Az igazi próba úgyis akkor lesz, amikor a
havat el kell takarítani – jegyezte
meg a polgármester. Fontosnak tartotta még elmondani, most egy olyan
szolgáltató vállalkozás jött létre, melyet a hulladékszállításon túl sok
mindenre tudnak használni. Ezért
volt fontos megszerezni annak idején
azt a céget, amelyet ma már úgy hívnak, hogy Netta Pannónia Kft.
Újságírói kérdésre válaszolva
Gáspár András elmondta, ez a technikai felkészültség, amit most a
Netta felsorakoztatott, eddig még
nem állt rendelkezésre a városban. A
tõlük megszokott szervezettség magasabb szintû ellátást nyújt, és a
most felhalmozott szóróanyag mennyiség is biztonságot ad az idei télre.
A vezérigazgató megjegyezte: nem
az önkormányzat és a Netta felelõssége a közel 180 kilométer hosszú
járdából a mintegy 150-160 kilométer takarítása. Az érvényben lévõ helyi jogszabályok szerint az ingatlanok mellett 5 méteres sávban lévõ
járdát az ingatlan tulajdonosának
kell továbbra is takarítani, járhatóvá
tenni. Természetesen érvényes ez a
fûnyírásra és az ároktisztításra is.

A lista rendezési alapjául a vállalkozások tavalyi nettó árbevétele szol-

gált. A Kanizsa Trend Kft. a maga
6152 millió forintos árbevételével a
negyedik legnagyobb magyar bútorgyártó. Ugyanez a cég viszont elsõ
helyen áll a 2012-ben belföldön legtöbbet értékesítõ cégek között. Az Andante márkájáról (is) ismert vállalkozás 1.66 milliárd forintnyi összegben
adott el Magyarországon bútorokat.
A Kanizsa Kárpit Kft. a 36. helyet foglalja el 724 millió forint forgalmával, a Fabak Kft. a 80. 304

Mintegy 1800
ember téli közfoglalkoztatása
kezdõdik el a
megyében
A novembertõl jövõ év áprilisáig tartó téli közfoglalkoztatási
programokra több mint 250
szerzõdés jött létre a munkaügyi
kirendeltségek és az önkormányzatok között Zala megyében, így a téli idõszakban közel
1800 ember számára tudnak
munkát biztosítani – közölte a
Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja az MTIvel.

millióval, az Extra Leder Line pedig a 87. – 288 millióval – a 100-as
listán. Ez utóbbi két cég egyébként
az „Eredményességi TOP 10”-es
felmérésben is az élbolyhoz tartozik, árbevétel arányossága alapján.
Az összesítésbõl kiderül még, hogy
a már említett kanizsai vállalkozások mindegyike növekvõ üzemi
eredményt is produkált.

Októberben közel 140 ember
közfoglalkoztatása kezdõdött
meg, az idén összesen 5338 embert vontak be a programokba.
A közfoglalkoztatási támogatásokra fordított, 2 milliárd forintot meghaladó összegbõl közel
1,6 milliárd forintot a Start
munkaprogram központi keretbõl fizették ki, amelynek háromnegyed részét a kistérségi
Start munka mintaprogramokra
fordították.
A kistérségi mintaprogramokra kifizetett támogatás egynegyedét mezõgazdasági munkákra fordították, de jelentõs összeget tett ki a közúthálózat javításának és a mezõgazdasági földutak karbantartásának finanszírozása is.
A hagyományos, hosszabb
idõtartamú közfoglalkoztatásba
októberben közel 70 embert
vontak be. Az év elsõ tíz hónapjában összesen 1915 ember támogatása kezdõdött meg, döntõ
többségben 6 órás közfoglalkoztatás keretében. A programokra a Start munka decentralizált keretbõl az idén összesen
445 millió forintot meghaladó
összeget fordítottak.
A 14 Zala megyei települést
érintõ munkahelyteremtõ beruházások támogatási összege közel 310 millió forint. A nyertes
pályázók a fejlesztések eredményeképpen összesen 171-gyel
növelik az alkalmazottak létszámát.

Fataj.hu - Kanizsa

MTI - Kanizsa

B.E.

Kanizsai bútorgyártó cégek a TOP 100-b
ban
Több nagykanizsai, bútoriparban tevékenykedõ vállalkozás elõkelõ helyet foglal el a FATÁJ szaklap által készített, tavalyi évre vonatkozó helyzetértékelésben, amelyben a 2012-es teljesítményei alapján rangsorolták
a Magyarországon mûködõ
bútorgyártókat.
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Szepetneken kötötték meg a háromezredik
haszonbérleti szerzõdést a földprogramban

A földprogramban eddig 110
ezer hektár állami földet hasznosítottak és 3000 haszonbérleti
szerzõdést kötöttek, az állami
földek meghirdetése és a pályázatok elbírálása folyamatos –
mondta Fazekas Sándor sajtótájékoztatóján.
A vidékfejlesztési miniszter átadta a 3000-dik földhaszonbérleti
szerzõdést Szantner Ádám fiatal
gazdának a Földet a Gazdáknak
Program keretében.

Bitay Márton Örs, a Vidékfejlesztési Minisztérium állami földprogramért felelõs államtitkára hangsúlyozta, hogy ebben a pályázatban sem
oligarcha, hanem helyben lakó, állattartással foglalkozó, családi vállalkozásban dolgozó gazda nyert.
Fazekas Sándor bemutatta a
nyertest, aki Zala megyében,
Szepetnek településen gazdálkodik. A családi gazdaság 2002 óta
mûködik, amelyet Szantner Ádám
2012 márciusától vezet. Jelenleg
30 sertést tartanak, a gazdaság
földterülete 50 hektár. A fiatal gazda a pályázaton 89,5 hektárt nyert,
stratégiai céljai között szerepel a
sertésállomány bõvítése, és kiegészítõ tevékenységként burgonyatermesztéssel foglalkozna.
Mindkét terület – a sertésállomány duplázása, illetve a burgonyatermesztés növelése – fontos célja a
kormánynak – jelezte a miniszter.
Bitay Márton, az állami földprogramért felelõs államtitkár elmondta, hogy a földprogramban
minden esetben gazdák nyerik a
földterületeket, a pályázaton a legjobb pályázatot beadó nyer.
A pályázat kiírásában is kódolva
van, hogy családi gazdák, és elsõsorban a fiatal gazdák és a pályakezdõk tudnak jó eséllyel pályázni

a Földet a gazdáknak programban
– húzta alá az államtitkár.
Bitay Márton Örs kifejtette: a magyar agrárium történetében egyedülálló programot valósítanak meg, hiszen 250 ezer hektár méretben soha
egyetlen kormány sem hirdetett meg
olyan programot, amely arra épült
volna, hogy a helyben lakó, állattartással foglalkozó családi gazdák tudjanak állami földhöz jutni.
Az államtitkár kifejtette: az állami földterületek nagysága 600 ezer
hektárra tehetõ, ezt a területet a
Gyurcsány-Bajnai korszak 600 darab szerzõdéssel fedte le, a mostani programban 250 ezer hektáron
több mint 6000 szerzõdõ partner
lesz, és ez azt mutatja, hogy fele
akkora területen megtízszerezik az
állami földet használók számát.
Szantner Ádám a 150 fiatal gazdából az egyik, aki ebben a pályázati körben nyert. Korábban a Hortobágyi Nemzeti Park, illetve a Kiskunsági Nemzeti Park területén
több mint 3 ezer hektárt nyertek
csak fiatal gazdák. A Kiskunsági
Nemzeti Park legutóbbi eredményhirdetésén pedig az összes érvényesen pályázó fiatalgazda nyert állami
földet – emelte ki az államtitkár.
Hozzátette: a program folytatódik, a területek majdnem mind-

Több mint kétszázezer céget érint
a 2014-ttõl elõírt törzstõke-e
emelés
Több mint kétszázezer hazai
kft-t – nagyjából az összes rendben mûködõ cég felét – érinti a
jövõ március 15-én életbe lépõ új
Polgári Törvénykönyv (Ptk.)
törzstõke követelményre vonatkozó változása – derül ki a Céginfo.hu által közölt adataiból.
A céginformációs szolgáltatás
MTI-hez eljuttatott közleménye
emlékeztet: a kötelezõ törzstõke
emelésrõl szóló moratóriumot tartalmazó törvényt idén október 28án fogadták el a Parlamentben,
mindezek alapján a Ptk. hatályba
lépésétõl még két év határidõt adnak a kft.-knek a törzstõke 3 millió
forintra emelésére, azonban sokaknál már 2014-ben aktuális lesz az
új elvárások teljesítése.

Az új szabály szerint a kft-knek
2016. március 15-ig kell kötelezõen
megemelniük a törzstõkéjüket 3
millió forintra, a jegyzett tõke emelése azonban 2014. március 15. után
egybõl esedékessé válik, ha valaki
társasági okiratot módosít, és azt benyújtja a Cégbíróságra. Azaz a
törzstõke emelés nélkül nem tudják
a cégjegyzéken a cégek átvezetni
például az üzletrész értékesítést,
ügyvezetõ változást, székhelyváltozást, telephelyváltozást. A 3 millió
forint jegyzett tõkére emelés nélkül
vélhetõen vagy elutasítja a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet,
vagy a cég dönthet a betéti társasággá vagy közkereseti társasággá történõ átalakulásáról, ami meglehetõsen költséges és idõigényes könyvvizsgálót is igénylõ eljárás.

A Céginfo.hu adatai szerint a jövõ tavasztól élõ hárommilliós szabálynak csak 170 ezer kft. felel
meg, és csak a fõvárosban 81 ezer
céget érint a kötelezõ törzstõke
emelés.
A közlemény emlékeztet, hogy
2007. szeptember 1-jén csökkentették 500 ezer forintra a kft.-k
törzstõkéjének minimumát, azóta
összesen 213 ezer kft. alakult 3
millió forint alatti, és mindössze
24 ezer 3 millió forint, vagy annál
nagyobb jegyzett tõkével. A plusz
tõkekövetelmény összesen nagyjából 490 milliárd forinttal érinti a
teljes magyar cégvilágot.
Azok a cégek, amelyek nem
hajtják végre a kötelezõ törzstõke
emelést, vagy nem alakulnak át
bt.-vé, kkt.-vé, törvényességi fel-

egyikét meghirdették már a kormány döntése alapján, és újabbakat is hirdetnek majd a felszabaduló területeken. Az év végéig minden meghirdetett területre eredményt hirdetnek, és arra törekednek, hogy lehetõség szerint a szerzõdéseket is megkössék.
Kérdésre válaszolva Fazekas
Sándor elmondta: áttekintik a 2017ig lejáró szerzõdésekben az állami
földvagyont, és folyamatos az állami szerveknél lévõ földek átvétele.
Cél, hogy a Földet a gazdáknak
program keretében valamennyi állami földet a szerzõdések lejártát
követõen haszonbérletbe adják.
Bitay Márton Örs ismertette,
hogy átlagban minden harmadik
érvényesen pályázó fiatal gazda
nyer a programban. Általánosságban elmondható, hogy a földprogramban a nyertesek szántóföld esetében 25 hektár, legelõknél 60 hektár területhez jutnak. A Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet (NFA)
110 ezer hektár állami földterületet
hirdet meg, ennek túlnyomó része
szántóterület, a nemzeti parkok pedig 140 ezer hektár nemzeti tulajdonú területet hirdetnek meg,
többségében legelõt.
MTI - Kanizsa
ügyeleti eljárásra, bírságra, akár
végleges törlésre számíthatnak.
A törzstõke emelése történhet a
tagok pénzbeli hozzájárulásán kívül korábban eredménytartalékba
helyezett eredmény terhére is, tehát a kft. saját nyereségébõl is
jegyzett tõkét emelhet, illetve lehetõség van a tagok részérõl nem
pénzbeli, apporttal történõ jegyzett
tõke emelésére is.
A jelenlegi, 2014. március 15-ig
érvényes szabályozás szerint egyszemélyes kft. esetén 100 ezer forintot, többszemélyes kft. esetén pedig a pénzbetét felét kell ténylegesen beszolgáltatni bejegyzés elõtt.
A közlemény rámutat: a törvény
normaszövege szerint nem kell
egyetlen forintot sem rendelkezésre bocsátani alapításkor a 3 millió
forintos jegyzett tõkébõl, a még be
nem fizetett törzsbetét erejéig viszont felel a nem teljesítõ tag a céges tartozásokért.
MTI - Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Széchenyi Kártya Programról
és az Útdíj Hitelprogramról

A KAVOSZ Zrt. országos
rendezvénysorozatának nagykanizsai állomásán, mely immár a 13. volt a sorban, a Széchenyi Kártya Programról és
az Útdíj Hitelprogramról hallhattak információkat a vállalkozók.
A VOSZ Zala Megyei Szervezete, a Zala Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara valamint a
KAVOSZ Zrt. szervezésében
megvalósuló rendezvényen Széles
Ernõ köszöntötte a vendégeket és
az elõadókat.
– Az elmúlt idõszakban az érdekvédelmi szervezetek, a VOSZ,
a kamara, a KAVOSZ azokat a lehetõségeket próbálta a megfelelõ
módon kiaknázni, támogatni, bemutatni, amelyek segítségével a

nehéz helyzetben levõ kis- és középvállalkozások tovább tudnak
lépni, szinten tudják tartani magukat – mondta Cseresnyés Péter
polgármester. Kiemelte, fontosak
ezek a konferenciák, mert ismereteket szerezhetnek a vállalkozók
arról, hogy azt a bizonyos célt,
amelyet kitûztek, hogyan tudják
elérni.
Az elmúlt öt év távlatából
visszatekintve azt mondta, a magyar vállalkozók elismerésre
méltó munkát végeztek. Sokat
tettek annak érdekében, hogy a
magyar gazdaság nem került a
dél-európaihoz hasonló helyzetbe.
Ezt követõen tett említést arról, hogy többek között északolaszországi vállalkozók is érdeklõdnek térségünk iránt,
ugyanis nálunk találnak képezhetõ munkaerõt, öt órányira
vannak otthonuktól és olyan
hozzáállást sikerült kialakítani,
ahol a vállalkozó igényeit a jogszabályi kereteken belül ki tudják elégíteni.

5

Ezt követõen került sor a beszédekre és az elõadásokra. A
Széchenyi Kártya Program,
melynek szlogenje a még gyorsabb, még egyszerûbb, még olcsóbb, még jobb, jelenleg 11 hitelintézetnél elérhetõ. A keretein
belül a kihelyezett hitel összege
mára elérte az 1250 milliárd forintot. A hiteligénylések száma
meghaladja a 250 ezret, és eddig
közel 200 ezer hitelügylet jött
létre. Zala megyében a befogadott igénylések száma közel 10
ezer, több mint 7 ezer ügylet jött
létre, melynek köszönhetõen a
megyében kihelyezett hitelek
összege közel 47 milliárd forint.
A program hitelei a KAVOSZ
Zrt., a VOSZ és a Területi Kereskedelmi és Iparkamarák irodáiban igényelhetõk országszerte
közel 300 helyen.
Az Útdíj Hitelprogram keretében a kölcsön augusztus közepe óta igényelhetõ. A fuvarozó vállalkozások körében nagy
népszerûségnek örvend. A vállalkozások számára áthidalja
az úthasználat elõtt fizetendõ
útdíj és a késõbb befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó,
likviditási nehézségeket okozó
idõszakot.
V.M.

Nyilatkozni kell a havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételrõl
A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvételi lehetõséget igénylõknek december elsejétõl nyílik
módjuk arra, hogy nyilatkozzanak a bankoknál, legkorábban
februárban lehet majd élni a lehetõséggel.
A nyilatkozat tartalmát kormányrendelet határozta meg,
amely az elmúlt pénteki Magyar
Közlönyben jelent meg.
A rendelet felsorolja, hogy a
bankszámla tulajdonosának milyen adatokat kell megadnia ahhoz, hogy – csak egy – számlájáról a havi két készpénzfelvétel,
legfeljebb 150 ezer forintig ingyenes legyen, egyben tartalmazza mellékletében a kitöltendõ ûrlapot is.
Az kérheti az ingyenes készpénzfelvételt, aki a 16. életévét betöltötte, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik.
Az ûrlap aláírójának nyilatkoznia kell arról is, hogy tudomásul

veszi: amennyiben jogosulatlanul
él az ingyenes készpénzfelvétel lehetõségével, vagy a nyilatkozatban
valótlan tartalmat közölt, a megjelölt pénzforgalmi szolgáltató jogosult az elengedett tranzakciós díjakat visszamenõleg egy összegben
érvényesíteni.
A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel lehetõségérõl szóló
törvényt november elején fogadta
el az Országgyûlés.
Aki már februártól élne ezzel a
joggal, annak január 20-ig kell
nyilatkoznia, aki elmulasztja ezt az
idõpontot, az csak késõbb válik jogosulttá erre.
Rogán Antal, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje korábban
elmondta: a pénzforgalmi szolgáltatóknak módosítaniuk kell az
ügyféllel kötött szerzõdést a bejelentést követõen, valamint el kell
végezniük a törvény végrehajtásához szükséges informatikai fejlesztéseket február 1-jéig. December 1-jétõl a fiókokban biztosítaniuk kell azt, hogy valameny-

nyi fogyasztó leadhassa a nyilatkozatát személyesen vagy a netbankon keresztül. A nyilatkozatokat a számla megszüntetéséig,
vagy új nyilatkozat megtételéig
kötelesek megõrizni.
Arra a kérdésre, ellenõrzik-e,
ha valaki több banknál is lead
nyilatkozatot, Rogán Antal azt
mondta, 2014. december 31-ig
kell ezt kialakítania a bankoknak, annak alapja a központi
adós-nyilvántartási rendszer. A
részletszabályokat az NGM alakítja ki a következõ év közepéig,
a rendszer felállítása után összesítik az információkat, és ki fog
derülni, ha valaki visszaélt a
rendszerrel.
A törvény elfogadását azzal indokolta, hogy az elmúlt egy évben
a bankok az illendõ mértékhez képest túlságosan is megemelték a
számlavezetéssel kapcsolatos díjakat és az egyéb költségeket. Ha a
pénzintézetek bármiféle más költséget próbálnak érvényesíteni, szigorúan ellenõrizni fogjuk, mivel a

törvény kimondja ennek tilalmát
és lehetõvé teszi a szankcionálását
– mondta. Rogán Antal rögzítette:
ha a bank számlavezetési díjat akar
emelni az ingyenes készpénzfelvétel miatt, annak a pénzintézet számára súlyos következményei lesznek.
Kovács Levente, a Magyar
Bankszövetség fõtitkára korábban
elmondta: az ingyenes készpénzfelvétel a bankoknak 42 milliárd
forintos tranzakciós illetékfizetési
kötelezettséget, a társadalomnak
100 milliárd forintos pluszköltséget jelent.
A fõtitkár igazságtalannak nevezte azt a rendszert, hogy a
bankoknak olyan ingyenes szolgáltatást kell nyújtaniuk, amely
után tranzakciós illetéket kell fizetni. „Ez olyan, mintha társadalmi munka után adót szedne az
állam a társadalmi munkát végzõtõl”– fogalmazott Kovács Levente.
MTI - Kanizsa
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Oktatási, kulturális és infrastrukturális ügyekben is döntöttek
1414 óvodáskorú
gyermek, 58 csoport
A közgyûlés elfogadta a
2013/2014-es nevelési év indításáról szóló tájékoztatót. A tanév
indítását több tekintetben is jelentõs változás elõzte meg, több
jogszabály-módosítás történt a
nyár folyamán.
Döntöttek a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda nevelõ munkát
segítõ alkalmazottainak létszámáról, a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû státusz megállapításáról, valamint az önkormányzat fenntartásában mûködõ
óvodák integrációjáról. A nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény meghatározza, hogy az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.
A városunk fenntartásában mûködõ óvodákban az óvodapedagógusok munkáját egy gyermekvédelmi felelõs és egy fejlesztõ pedagógus segíti. A közgyûlés áprilisi
ülésén tárgyalta az óvodai létszámok és csoportszámok engedélyezését. Ez alapján 1414 óvodás korú
gyermekkel 58 csoportban kezdõdött meg a 2013/2014-es nevelési
év, mely 126 fõvel kevesebb, mint
tavaly. Ezt a negatív demográfiai
mutatók magyarázzák. A teljes
óvodai gyermeklétszám csökkenése ellenére azonban nõtt a hátrányos helyzetû gyermekek aránya.
A beszámolóban kiemelték a
Miklósfai Tagóvoda ligetvárosi telephelyének mutatóit, melyek jól
jellemzik a városrészben élõ gyermekek helyzetét is. Az óvodába járók 90 százaléka hátrányos helyzetû, 65 százaléka pedig halmozottan
hátrányos helyzetû. Továbbá a
gyermek 20 százaléka veszélyeztetett. A mutatók jelzik, a ligetvárosi telephelyen végzett pedagógiai munka során több nehézséggel
kell szembesülnie az óvodapedagógusoknak. A tagóvodák közül
még az Attila Tagóvodában magas
a hátrányos helyzetû gyermekek
létszáma. Az elõzõ évekhez viszonyítva növekedett az integráltan
nevelt sajátos nevelési igényû
gyermekek száma.
Az óvodapedagógusok közel fele az alapvégzettségén kívül további felsõfokú végzettséggel ren-

delkezik. A szakvizsgán túl tanítói,
tanár, gyógypedagógusi, gyógytornász, fejlesztõ pedagógusi, drámapedagógusi, néptáncoktatói, mozgásfejlesztési és környezeti nevelés végzettségekkel rendelkeznek,
amelyek az óvodai nevelés területeinek széles skáláját fedi le.

Véleményezték
az igazgató helyettesi
posztok pályázóit
Hét oktatási intézmény igazgatóhelyettesi munkakörére érkezõ pályázatokat is véleményezte a képviselõtestület a közgyûlésen.
A Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) pályázatot írt ki a
Kiskanizsai, a Rozgonyi úti, a Kõrösi
Csoma Sándor, a Hevesi Sándor, a
Zrínyi-Bolyai általános iskolák, a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola intézményvezetõ-helyettesi posztjának
betöltésére. Míg a Batthyány Lajos
Gimnázium esetében pedig két helyettesi pályázat is kiírásra került.
A nemzeti köznevelésrõl szóló
törvény értelmében a fenntartó a
köznevelési intézmény vezetõjének megbízásával és ennek visszavonásával összefüggõ döntése
elõtt beszerzi a mûködtetõ önkormányzat véleményét. Ennek függvényében Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata a benyújtott pályázatról kialakíthatja
álláspontját, s javaslatot tehet az
igazgatóhelyettesek személyére is.
A KLIK Nagykanizsai Tankerülete meg is küldte a hét intézmény
nyolc helyettesi pozíciójára benyújtott pályázatokat városunk önkormányzatának. A Kiskanizsai iskolában Kele Lászlóné, a Rozgonyi útiban Gyana Sándorné, a
Kõrösiben Szalainé Berta Magdolna, a Hevesiben Dominikné Papp
Edit, a Zrínyi-Bolyaiban Héderné
Kalamár Katalin, a Farkas Ferenc
Zene-és Aranymetszés Alapfokú
Mûvészeti Iskolában Novinics
Kármen nyújtott be pályázatot. A
Hevesi Iskola igazgatóhelyettesi
munkakörére egyébként volt még
egy jelentkezõ, ám õ visszavonta
pályázatát. A BLG-ben pedig Katona Noémi és Piriti János is érvényes pályázattal indul a két helyettesi posztért.

Mindegyik pályázó szakmai
anyaga megfelelt az elõírt feltételeknek, így a közgyûlés e napirendi pontra is igennel szavazott.

Kanizsai Kulturális
Központ: új
pályázatot írtak ki
A legutóbbi közgyûlésen több
intézmény magasabb vezetõi
tisztségének betöltésérõl is tárgyalt a képviselõtestület. Így a
Kanizsai Kulturális Központ
igazgatói „székérõl” is döntöttek.
A posztot december végéig
Farkas Tibor tölti be, akinek
megbízatása azonban december
31-én lejár. Ezért a közgyûlés
már korábban pályázatot írt ki a
KKK magasabb vezetõi pozíciójára. A megadott határideig
mindössze egy pályázat érkezett,
mégpedig Farkas Tibortól, a jelenlegi igazgatótól. Akinek pályázatát – még a közgyûlés elõtt
– egy szakmai elõkészítõ bizottság is véleményezte. A leírtak
szerint Farkas Tibor a pályázat
benyújtásakor két, szükséges dokumentumot nem csatolt anyagához, mégpedig a közmûvelõdési intézmény-vezetõi, 90 órás
tanfolyam elvégzésérõl és az 5
éves szakmai gyakorlatáról szóló igazolást. Azonban egy, október 25-én életbe lépett törvénymódosításnak köszönhetõen a
felsõfokú tanfolyam teljesítésére
két év áll rendelkezésére a közmûvelõdési intézmények vezetõinek megbízatásuktól számítva,
bár Farkas Tibor azt mondta a
bizottságnak, hogy a tanfolyamot elvégezte, ám az errõl szóló
igazolás költözéskor elveszett. A
„problémát” nem is ez jelentette,
mármint ami miatt érvénytelennek nyilvánította – immár a közgyûlés – Farkas Tibor pályázatát,
hanem az, hogy szakmai gyakorlatát nem igazolta, illetõleg nem
csatolta pályázati anyagához.
Éppen ezért új pályázatot írt ki a
testület. Január 30-ig lehet pályázni a posztra a már ismert helyeken
– például a város honlapján – közzétett pályázati feltételeknek eleget téve. Azonban január elsejétõl
a KKK igazgatói széke nem maradhat „gazdátlan”, így a város-

atyák a határozati javaslatnak azt a
részét támogatták, miszerint – a
pályázat lezárultáig, de legkésõbb
június 30-ig – Kovácsné Mikola
Mária, a HSMK jelenlegi intézményegység-vezetõje lássa el a
magasabb vezetõi feladatokat.

December 15-ttõl
módosul a helyközi
menetrend: íme a
változások!
A közgyûlésen tárgyaltak a
városatyák a Zala Volán Zrt.-vel
kötött közszolgáltatási szerzõdés
alapján a helyi autóbusz menetrend módosításáról is.
Mely szerint, a Zala Volán Zrt.
kezdeményezte a „C3” jelzésû járat esetében – a Tesco áruház kérésére- a menetrend „változtatását”. Az úgynevezett munkahely
menetrend módosítási javaslata
csekély mértékû és többlet kilométerekkel sem jár. Lesz egy új
járat is, ami 13.30-kor indul az
autóbusz állomásról a Tescohoz,
viszont megszûnik a 20.30-kor
induló, „C3”-as járat. A hipermarkettõl a buszmegállóba
14.15-kor indul új járat, ugyanakkor az eddig 21.15-kor induló
busz decembertõl nem közlekedik a megadott idõpontban.
A menetrend változtatásának
bevezetését a szolgáltató – a helyközi menetrend módosításával egy
idõpontban – 2013. december 15tõl javasolja.
A módosítás a következõ járatokat érinti még: a „2” –es palini járat munkaszüneti napokon, a mostani 14.10 helyett 14.20 kor indul a
Kalmár utcából, míg a palini futballpályától a jelenlegi 14.25 helyett 14.35 kor indul vissza a busz
Nagykanizsára.
A „18”-as jelzéssel naponta
12.05 perckor közlekedõ járat december 15-tõl csak iskolai elõadási napokon indul majd - 12.05-kor
- a Kalmár utcából a Vasútállomásra. Az eddigi 12.25-kor induló, iskolai napokon közlekedõ „18”-as
autóbusz a jövõben pedig a hét
minden napján jár majd a szokásos
útvonalán – a fenti idõpontban történõ indulással – a Kalmár utcából
a Vasútállomásra.
Sz.Zs. - V.M.
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Fotó: Varga Mónika

Különdíjat kapott az Erzsébet tér

A két éve Brüsszelben átvett
tervezésért járó díjat követõen,
az Erzsébet térnek egy újabb elismerést ítéltek oda. Ezúttal a kivitelezés minõségét ismerték el a
XV. Magyar Ingatlanfejlesztési
Nívódíj Pályázaton. Ennek részleteit ismertette Cseresnyés Péter
polgármester.

A Nemzetközi Ingatlan Szövetség (FIABCI) Magyar Tagozata a
Magyar Ingatlan Szövetséggel közösen idén tizenötödik alkalommal
rendezte meg a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot. Ennek célja az volt, hogy az ingatlanfejlesztés eredményeit bemutassák
a hazai szakmai és laikus közön-

Orosz delegáció Kanizsán

összeget biztosít a Magyarország
területén fellelhetõ hadisírok gondozására, felújítására. Az elmúlt
négy évben 256 sírkertet újítottak
fel, ebben az évben 53-at, de a
munka sosem fejezõdik be
–mondta Vladimir Szemidetko,
hisz a jövõ évi tervekben 56 temetõ rendbe hozása szerepel. A II.
világháborúban 140 ezer szovjet
katona veszítette el életét Magyarország területén. Földi ma-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Nagykanizsára látogatott Vladimir Szemidetko, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének
I. titkára, az Orosz Hadigondozó
Részleg vezetõje és Leonyid Konsztantyinov ügyvezetõ igazgató.
A két ország közötti szerzõdés
alapján mindkét fél állami feladatként
gondozza a saját területén található
hadisírokat. A nagykanizsai II. világháborús szovjet hõsi temetõ gondozásában az önkormányzatnak is vannak
feladatai, melyet eddig is teljesített.
A város biztosította az építõanyagot, a szervezést és a kivitelezési munkákat pedig a több mint
tíz éven keresztül orosz tulajdon-

ban lévõ DKG-East ZRt. végezte
el K. Nagy József igazgatósági tag
irányításával. A vállalat legnagyobb export-felvevõpiaca továbbra is Oroszország. A DKG részérõl kötelességüknek érezték az
orosz emlékek ápolásában való
részvételt. Az elmúlt két évben felújították a temetõt, megtisztították
a sírokat, újrafestették a kereteket,
a sírfeliratokat. Az önként vállalt
feladat megtekintésére érkezett városunkba az orosz küldöttség. Jártak a városházán is, ahol Karádi
Ferenc alpolgármester fogadta a
vendégeket.
Az orosz külügyminisztérium
minden évben meghatározott

ségnek, valamint elõkészítsék és
elõsegítsék azt, hogy hazánk ingatlanfejlesztõi eredményesen vegyenek részt a nemzetközi nívó díj pályázaton. Az elmúlt 14 alkalommal
a hazai pályázaton több mint 275
alkotás mutatkozott be és a legjobbak nagy sikerrel szerepeltek a
nemzetközi megmérettetésen is.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta, külön elismerés, hogy az Erzsébet tér az Építõipari Vállalkozók
Országos Szakszövetsége különdíját kapta meg a pályamûért, így a
szakma ismerte el azt a kivitelezõi
munkát, amit konzorciumban a cégek, alvállalkozók végeztek.
A pályázatot október 8-ig lehetett leadni fotókkal, és egy néhány
oldalas összefoglalóval, melyben a
célokról, valamint elképzelésekrõl
írtak.
– A pályázatra neves építészek
hívták fel a figyelmünket és javasolták, hogy nyújtsuk be a jelent-
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kezésünket, ugyanis olyan minõségben készült el a tér kivitelezése,
hogy nagy eséllyel indulhatunk a
díjért – hangsúlyozta a polgármester. Majd hozzátette, az elismerés
feljogosít bennünket arra, hogy
nemzetközi pályázaton is népszerûsítsük városunkat. Errõl a decemberi közgyûlésen születik
majd döntés. Teszik mindezt azért,
mert a díjaknak jelentõs szerepe
van a város megismertetésében.
Minden egyes elismerés a város jó
hírét viszi és felkelti az érdeklõdést településünk iránt.
A pályázatok elbírálásának fõbb
szempontjai közt szerepelt a fejlesztési koncepció, az építészeti
értékek, a projekt megvalósításának mûszaki megoldása, a kivitelezés minõsége, a fejlesztés gazdaságossága és eredményessége, társadalmi hasznossága, valamint az,
hogy az adott létesítmény hogyan
járul hozzá a szûkebb és tágabb
környezetében lakók életkörülményeinek javításához.
V.M.
radványaikat 1032 temetõ õrzi.
Zala megyében, Zalaegerszegen
1000, míg Nagykanizsán több
mint 300 hõsi halott nyugszik.
Vannak olyan családok is, akik a
Vöröskereszt, illetve a nagykövetség katonai részlegén keresztül
csak a 2000-es években szereztük
tudomást arról, hol estek el a hozzátartozóik.
B.E.

40 éves az Attila Óvoda
Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte négy évtizedes fennállását az Attila Óvoda.
A jubileum alkalmából a múlt
héten különbözõ programokkal
kedveskedtek az intézmény apraja-nagyjának.
Közös játék a szülõkkel, táncház, rajzkiállítás, egészséges ételek kóstolása és szakmai elõadás
egyaránt szerepelt az ünnepi hét
programpalettáján. Kovács Jánosné tagóvoda-vezetõ elmondta, az
egész nevelési év a jubileumi évforduló jegyében zajlik, a készülõdést pedig már nyáron elkezdték a
novemberi ünnepre: sok más mellett az udvar és környezete kapott
új „köntöst”.
– Az Attila Óvoda sokat változott a
40 év alatt. Igyekszünk a folyamatos

felújítások révén minél szebb, komfortosabb környezetben nevelni az intézményünkbe járó 130 kisgyermeket – összegezte Kovács Jánosné.
Az ünnepi hét múlt keddi, „hivatalos” megnyitóján az óvoda mind a
hat csoportja ízelítõt is adott „tudásából”, versekkel, kicsi „színdarabokkal”, dalokkal szórakoztatták a
megjelenteket. Majd Bagarus Ágnes, a Mûvelõdési és Sportosztály
vezetõje méltatta az Attila oviban
történõ, stabil szakmaiságon alapuló munkát. Böjti Istvánné, a Központi Rózsa Óvoda vezetõje pedig a
környezettudatos nevelés színvonalát emelte ki. A nap folyamán még
köszöntötték az intézmény egykori,
nyugdíjas dolgozóit is. A hetet a
szülõk, ovisok, nevelõk részvételével zajló táncház zárta.
Sz.Zs.
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Indul az Adomány Expressz
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete és a Kanizsa Plaza Bevásárlóközpont - folytatva tavaly
megkezdett jótékonysági akcióját – idén is a nehéz sorsú emberek karácsonyát szeretné
„megkönnyíteni”. A szervezõk
december 7-tõl a Plázában mûködõ Mikuláslakban várják a
tartós élelmiszer, játék-, könyvés ruhanemû felajánlásokat –
hangzott el a keddi sajtótájékoztatón.

– Aki segíteni szeretne, a Kanizsa Plázában felállított Adomány
Expressz Gyûjtõállomásra viheti
felajánlását – hangsúlyozták a
szervezõk, ahogy azt is, hogy az
adakozók nyereményjátékon is
részt vesznek. Az erre vonatkozó
tudnivalók a Kanizsa Plaza webés közösségi oldalán találhatóak
meg.
A gyûjtés elsõ napján, december
7-én az „Adomány Expressz”
(csuklósbusz) a városban közlekedik a 21-es számú helyi buszjárat

Plaza Szülinaposa: Orsós Rajmund
Gyermekzsivaj, örömujjongás
fogadta Vámos Zsolt igazgatót a
Kanizsa Plaza legújabb, a Plaza
Szülinaposa programsorozatán.

Fotó: Szabó Zsófia

A plaza értékteremtõ, támogató
szerepére való tekintettel az elsõ
születésnapi eseményen – novem-

ber utolsó szombatján – egy gyermekotthonban élõ kisfiút köszöntöttek. A 7 éves Orsós Rajmund a
torta, a szendvics és az üdítõitalok
mellett számtalan ajándékot is kapott. A szülinapi bulin részt vettek
a társai is, õk is gratuláltak az ünnepeltnek.

A bevásárlóközpont üzemeltetési igazgatója, Vámos Zsolt
és Dömötör László, a Magyar
Vöröskereszt területi vezetõ helyettese ismertette a jótékonysági akció részleteit. Mint elmondták, az „Adomány Expressz” jóvoltából tavaly sokan
segítették a rászorulókat. Ám a
segítség – legyen az feleslegessé vált játék, könyv vagy ruha –
idén is jól jön a nehéz sorsú embereknek: az állami gondozott
gyermekeknek, a fogyatékkal
élõknek és a rászoruló idõseknek.

vonalán, érintve a Gyûjtõállomást
is. A járatra bárki felszállhat és ingyenesen utazhat. December 18án pedig maguk az adakozók követhetik nyomon felajánlásaikat: e
napon osztják szét – az „Adomány
Expresszrõl” az összegyûjtött
ajándékokat a rászorulóknak.
Tehát az adomány házhoz megy.
Aki szeretne segíteni, december
7-tõl 17-ig megteheti a Kanizsa
Plázában lévõ Gyûjtõállomáson,
hétköznapokon 12-18 óráig és hétvégén 10-18 óráig.
Sz.Zs.

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %

(Az akció 2013. december 31-ig érvényes.)
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Anyanyelvbõl jeles
Zalaegerszegen hirdették ki a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
Vas/Zala megyei körzeti fordulójának eredményeit – tájékoztatta
lapunkat Mudryné Dr. Tombor
Mónika szülõ. A nagykanizsai iskolások szép eredményeket értek
el, sõt a Bolyai tagintézmény
egyik tanára, Dr. Kupóné Gasztonyi Edit a Tanári Fõdíjat is kiérdemelte versenyzõ diákjainak
nagy számát és eredményességét
figyelembe véve.
Az összedolgozás képessége az
egyik legnagyobb érték az életben,
és mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint a körzeti írásbeli forduló
alábbi kanizsai eredményei. A harmadik osztályosok között második
helyezést ért el a Zrínyi tagintézmény Négyász nevû csapata
(Faller Kristóf, Lakner Dorina,
Molnár Gergely Kálmán, Varga
Kata Luca, felkészítõ: Sónicz
Istvánné). A 4. osztályosok versenyében szintén második lett a zrínyis Varázsnégyes (Balogh Áron,
Ladányi Lúcia, Makrai Olivér, Salamon Panna (felkészítõ: Gilitschné Horváth Gabriella). Az
ötödikes BLGül (Dömötör Zsóka,

Kis Rebeka, Marton Júlia Kata,
Silló Kinga, felkészítõ: Nagyné
Kõmûves Rita) batthyánys csapat
ötödik lett, míg a szintén blg-s, hatodikos A Csapat (Kanizsai Léna,
Salamon Soma, Szirtes Botond,
Vaski Flóra, felkészítõ: Kovácsné
Nemes Adél) hatodik helyezést ért
el. A gimnazista hetedikesek között második lett a BLG Tehenek
(Csertán András, Schmidt Balázs,
Tóth Tamás, Tóth Tamás, felkészítõ: Simon József) csapata. Az általános iskola nyolcadik osztályába
járók közül szintén a képzeletbeli
dobogó második helyére állhatott a
Bolyai Összetett mondatok különítménye (Mudry Anna Dorottya,
Nith Balázs, Tajmel Bálint, Traub
Sándor, felkészítõ: Dr. Kupóné
Gasztonyi Edit), ugyanúgy, mint a
Piarista gimnazisták Satrafák csapata (Bognár Bella, Csizmadia Tímea, Marics Borbála, Támba Rebeka, felkészítõ: Ráczné Bella Cecília). A szintén nyolcadikos Mosómedvék (Boa Boglárka, Salamon Sára, Tukszár Zsófia, Zsiray
Júlia, felkészítõ: Knausz Ágnes)
harmadikok,
a
Szemüveges
okoskák (Borsos Lilla, Jánoki Georgina, Pirbus Virág, Szinyéri
Bence, felkészítõ: Knausz Ágnes)
negyedikek, míg a Tigrisek
(Doucha Lilla, Hohl Kitti, Pusztai

Várjuk közénk!
Ön is lehet önkéntes!
Sok szabadideje van, és elhivatottságot érez arra, hogy segítsen másokon?! Szívesen venne részt helyi értékmegõrzõ kulturális és környezetvédelmi programokban?

Nincs munkahelye?
Önnek nem volt lehetõsége a közfoglalkoztatásban részt venni, de jogosultságot
akar szerezni a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás megszerzéséhez? Keresse
fel a Nagykanizsai Önkéntes Pontot, ahol
közérdekû önkéntes munka révén nyílik
lehetõsége megtartani támogatását.

Ön is lehet önkéntes!
Csatlakozzon közösségfejlesztõ érték-

Bettina, Szabó Kata, felkészítõ:
Knausz Ágnes) hatodikok lettek.
Utóbbi három csapat a BLG gárdáját erõsítette.

Kötet Pék Pálról
Deregi László Pék Pál címû
könyvét december 11-én (18 óra)
tárják az érdeklõdõk elé a Halis
István Városi Könyvtár Pék Pál
– Takács László emléktermében.
A bemutató részleteit Deregi
László, Czupi Gyula igazgató és
Miklós Zoltánné ismertette.
Ahogy Deregi László elöljáróban elmondta, Pék Pál a 66. születésnapján kereste meg, hogy
szívesen beszélne önmagáról. Ekkor a Mezõ gimnáziumban volt
egy rendezvény, ahol az õ tevékenységérõl is megemlékeztek. A
rendezvényrõl és a riportról ekkor több mint két órás felvételt
készítettek, mely sokáig a fiókban hevert. Majd elõkerült a kazetta és ekkor jött az ötlet, hogy
összeállítsanak egy, a költõrõl
szóló írást.
A kötetben többek között egy
dokumentációs anyag olvasható,
melyben nyomon követik Pék
Pál életét. Az anyag összeállításában Miklós Zoltánné hathatós
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segítségére volt Deregi Lászlónak. Ezen keresztül a korabeli
Kanizsa történetérõl is tájékozódhatnak. Megtalálható benne
Lehota János és Márkus Ferenc
tanulmánya, továbbá riportok is,
köztük Bakonyi Erzsébeté, aki
még 2007-ben beszélgetett a költõvel. A kötetben említést tesznek a Pék Pál hagyatékának sorsáról is. A könyvet, melyben 19
válogatott vers is olvasható, Dr.
Márkus Ferenc lektorálta és segített a költészetének a feldolgozásában.
Ahogy Czupi Gyula a programot illetõen elmondta, a rendezvényen Cseresnyés Péter polgármester mond köszöntõt. Az est
házigazdája Kardos Ferenc lesz.
Farkas Tibor az általa megzenésített Pék Pál verseket ad elõ,
majd Deregi László ismerteti a
könyv készítésének körülményeit. Pék Pál verseket szavalnak az
emlékezõk, Lehota János, Dr.
Márkus Ferenc, Miklós Zoltánné,
Tarnóczky Attila és Kardos Ferenc. A rendezvényen a Pannon
Tükör alapításáról szól Péntek
Imre és Dinnyés József, a költõ
verseinek megzenésítõje is beszél.
K.H. - V.M.

teremtõ és megõrzõ vagy városszépítõ
programjainkhoz!
Néhány példa,
hogy hol és miben segíthet.
 Jótékonysági gyermektábor
 A kanizsai gõzõs felújítása
 Kórházi önkéntes segítõ szolgálat
 Térségi bûnmegelõzési program
 Adományközpont
 Amatõr színjátszócsoport
 Mûvészeti galéria
 Önkéntesek toborzása térségi
nagyrendezvényeken

Próbálja ki magát!
Az önkéntes tevékenységének köszönhetõen gyakorlatot szerezhet, kiszélesítheti ismeretségi körét és gyakran ennek
köszönhetõen juthat késõbb fizetett munkahelyhez.
Várja Önt a nagykanizsai Önkéntes
Pont a Halis István Városi Könyvtár alag-

sorában, vagy a civiliroda.eu honlapon,
és most a civil közösségek ünnepén, a
Köszönet Napján december 13-án, pénteken 16 órától a Halis István Városi
Könyvtár 3. emeleti elõadótermében.
Vödör – Vidéki önkéntes döntések
rendszere, fõként-önként.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Képviselõi fogadóórák

Átmenetileg változik az ügyfélfogadás

Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselõje minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát
tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa,
Szt. Flórián tér 30.)
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden
hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskolában.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt nagykanizsai Polgárokat, hogy Nagykanizsa
MJV Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2013. december 6. (péntek) - munkanap, ügyfélfogadás pénteki munkarend szerint,
2013. december 7. (szombat) - munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig.

Felhívás játékgyûjtésre!
Tisztelt Adományozók!
Szeretném figyelmükbe ajánlani a 8. éve mûködõ
küldetésünket, melynek keretében használt, jó állapotú
játékokat és gyermekruhákat, valamint édességet
gyûjtünk karácsonyra olyan családok számára, akiknél
másként az ünnep csak szomorú hétköznap volna. Kérjük a
lakosságot, akik adományaikkal küldetésünket segíteni
szeretnék, juttassák el a nagykanizsai tûzoltó laktanyával szemben levõ Angel
Szépségszalonba hozzájárulásukat.

Gyûjtés ideje: minden szerda, csütörtök délután 14-16 óra között,
vagy érdeklõdni a 06-30/217-39-22 telefonszámon.

Véradás
VÉRADÓHÉT
NAGYKANIZSÁN!
„Adventi Véradóhét
Élet ajándékba”
Nagykanizsa, Sugár u. 28.

2013.12.09.
HÉTFÕ 10:00 – 17:00,

2013.12.10.
KEDD 10:00 – 14:00

2013.12.11.
SZERDA 10:00 – 15:00,

2013.12.12.
CSÜTÖRTÖK
13:00 – 18:00,

2013.12.13.
PÉNTEK 10:00 – 15:00

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - december
Dátum
2013.december 5.
2013.december 6.
2013.december 7.
2013.december 8.
2013.december 9.
2013.december 10.
2013.december 11.
2013.december 12.
2013.december 13.
2013.december 14.
2013.december 15.
2013.december 16.
2013.december 17.
2013.december 18.
2013.december 19.
2013.december 20.
2013.december 21.
2013.december 22.
2013.december 23.
2013.december 24.
2013.december 25.
2013.december 26.
2013.december 27.
2013.december 28.
2013.december 29.
2013.december 30.
2013.december 31.

Gyógyszertár neve
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
KIRÁLY
BENU KANIZSA CENTRUM
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
BENU ARANYSZARVAS
REMÉNY
SALVIA
BENUKANIZSA CENTRUM
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
KATONARÉTI
KELETI
SZENT KRISTÓF

Címe
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
KALMÁR U. 4.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
ERZSÉBET TÉR 8/2.

Telefonszáma Ügyeleti idõ
93/310-402
22:00-06:00
93/536-620
22:00-06:00
93/314-967
20:00-08:00
93/536-610
19:00-06:00
93/510-135
22:00-06:00
93/510-151
22:00-06:00
93/516-280
22:00-06:00
93/311-531
22:00-06:00
93/310-403
22:00-07:30
93/310-367
19:00-08:00
93/311-607
20:00-06:00
93/310-402
22:00-06:00
93/536-620
22:00-06:00
93/314-967
22:00-06:00
93/536-620
22:00-06:00
93/510-135
22:00-06:00
93/510-151
20:00-08:00
93/516-280
20:00-06:00
93/311-531
22:00-07:30
93/314-967
13:00-08:00
93/536-610
08:00-08:00
93/510-135
08:00-07:30
93/310-403
19:00-07:30
93/310-367
19:00-08:00
93/311-607
20:00-06:00
93/310-402
22:00-06:00
93/510-151
22:00-06:00

2013.12.04.

12:34

Page 11

Kanizsa – Hirdetés

2013. december 5.

11

Karácsonyi AKCIÓ lapunknál!
Adja fel apróhirdetését (11.21-12.19-ig)

Meghívó

KANIZSA KÁRTYÁVAL, FÉLÁRON!
Lakossági 800 Ft helyett 400 Ft, üzleti 1600 Ft helyett 800 Ft.
Amennyiben több alkalommal kéri, a másodiktól félárú.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei
Mérnöki Kamara tisztelettel meghívja Önt az építõipari lánctartozások
kialakulását, illetve jövõbeni újra termelõdésének megakadályozását
szolgáló új intézmény, a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv bemutatásának tájékoztató elõadására.
Helyszíne: Vasemberház Dísz-terme
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. )
Idõpontja: 2013. december 10. (kedd) 10.00 óra
Elõadó: Csermely Gábor, a TSZSZ vezetõ-helyettese
Az új testület szakértését bármely érintett – megrendelõ, a tervezõ,
a kivitelezõ fõvállalkozó, alvállalkozó – kérheti,
 ha gondja támadt a teljesítés minõségével, mennyiségével, határidejével vagy a fizetéssel.
 ha a teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadása vitás,
vagy a teljesítésigazolás kiadásra került, de a kifizetés nem történt meg.
A TSZSZ hatásköre a szerzõdéssel összefüggõ bankgaranciára, kezességre és zálogjogra is kiterjed.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát 2013. december 9-ig (8800 Nagykanizsa, Ady
u. 1.; Tel./fax: 93/516-670, tel: 93/516-671, mobil: 30/754-3616, email: nakkik@nakkik.hu) szíveskedjék jelezni.
A rendezvény az NGM támogatásával valósul meg.

Gyere és ünnepelj velünk!
A 2013-as év utolsó
gasztronómiai kalandja következik!
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont

2013.december 7-én 14:00-18:00 óráig
rendezi meg a KARÁCSONYI FINOMSÁGOK
elnevezésû rendezvényét.
Szeretettel várunk mindenkit, aki karácsonyi finomságokra vágyik.
Lesz itt beigli, házi készítésû szaloncukor, kuglóf, mézeskalács és
még számtalan íncsiklandozó sütemény.
Gyere és élvezd a látványt, ízleld a süteményeket és érezd jól magad akár versenyzõként, akár kóstolóként jössz!
A Kanizsa Centrum Mikulás is jelen lesz a rendezvényen, szeretettel várja a kicsiket és a nagyokat, akik adventi kézmûves foglalkozáson is részt vehetnek.
A Karácsonyi Finomságok rendezvénnyel párhuzamosan tartjuk a
Mikulás napi mûsorunkat valamint a SCITEC Roadshow egyik állomása is nálunk lesz! A 11:00-kor kezdõdõ programban szerepel táplálkozás és edzéstanácsadás, interaktív edzés, termékkóstoltatás,
fekve nyomó verseny, valamint Spinning, TRX, CROSSFITT bemutatókat is láthatnak az érdeklõdõk.
Az üzletközpont vendégei, vásárlói szórakoztatásáról zenés-, táncos, énekes színpadi produkciók gondoskodnak, mindezek mellett
konyhai edény bemutató- és vásár, házi készítésû sajt, lekvár, szörp
és szappan vásár valamint üdítõital kóstoltatással várjuk a látogatókat.

Helyszín: Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont
8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Szem-sszájnak ingere

REDESIGN + AWARD 2013. - hulladékból designtermék kiállítás.
Megtekinthetõ: január 20-ig
December 8. 14 és 16.30 óra
A MIKULÁS MESÉI - a Nagykanizsai Fúvószenekar Mikulás estje.
Vendégek: a mese világának alakjai,
valamint a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola törpzenekara. Belépõdíj: a 14 órás elõadásra gyermek (14 éves korig) 700
Ft, felnõtt 1000 Ft, a 16.30 órás elõadásra egységesen 1 200 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK információs szolgálatánál és a Zeneiskolában.
December 10. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Szabó Magda: ABIGÉL - színmû. A
budapesti Bánfalvy Stúdió elõadása
Fõbb szereplõk: Bánfalvy Ági, Trokán
Péter, Hujber Ferenc, Körtvélyessy
Zsolt, Pindroch Csaba, Rátonyi Hajni,
Harmath Imre, Kiss Ramóna. Rendezõ: Szikora János. Belépõdíj: 3500 Ft.
December 13. 19 óra
DIÓTÖRÕ - a Kijev City Balett elõadása. Belépõdíj: I. hely 5900 Ft, II.
hely 4900 Ft.

December 12. 16 óra
A NAGYKANIZSAI VÁROSI
DIÁKÖNKORMÁNYZAT
KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI
MÛSOROS ESTJE ÉS VÁSÁRA.

2013. december 13. 17 óra
DREAMS OF INDIA / ÁLMOK INDIÁBAN - Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet kiállítása. Megnyitja:
Õexcellenciája Mr. Malay Mishra, India magyarországi nagykövete. Megtekinthetõ: 2014. március 1-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. SOÓS ISTVÁN KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthetõ: 2014. február 1-ig.

ORGANIKUM.
A MOZIPLAKÁTTÓL
AZ UNIVERZUMIG LUDVIG ZOLTÁN
FESTÕMÛVÉSZ
JUBILEUMI
KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthetõ:
december 21-ig.

December 5. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi Sorozat SAJTKUKACZ ZENEKAR KONCERTJE. Belépõdíj: 800 Ft.
December 7. 18 óra
SZÉPKORÚAK MIKULÁS BÁLJA.
December 7. 17 óra
Gary Chapman: AZ 5 SZERETET
NYELV KÖNYVÉBÕL - Gondolatok és gyakorlatok a harmonikus és
boldog párkapcsolatokért. Elõadó:
Gelsei Bernadett. Belépõdíj: 1 000 Ft
December 12. 9.30 óra
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! KLUB.

2013. december 5.

Ismét nagy érdeklõdés és széles „háztáji” kínálat jellemezte a
településen hétvégén megtartott
András-napi termelõi vásárt. A
rendezvényen nemcsak a régi
idõk piaci hangulatát keltették
életre, hanem számos népszokást
is felelevenítettek a szervezõk.
Aki már járt Felsõrajkon, az
tudja: legyen bármilyen esemény
a faluban, az érdeklõdõk sosem
távoznak üres kézzel. A község
elsõ embere, Vigh László szerint
ugyanis fontos, hogy olyan élményekkel gazdagodjanak a településre látogatók, amikre ké-

Fotó: Szabó Zsófia
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Felsõrajkon mindig történik valami…
sõbb is kellemesen emlékezhetnek. Amellett, hogy Felsõrajk
külcsínére, arculatára kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos
fejlesztések révén, dolgos hétköznapokon túl a vendégcsalogató
programokról sem feledkezünk
meg. Ezért is szervezzük (persze,
sok más mellett) több mint egy
éve a közkedvelt vásárunkat is,
ahol helyben termelt élelmiszereket árusítanak a szûkebb-tágabb
Zalából érkezõ kistermelõk. E
rendezvényeinket minden hónapban meg is fûszerezzük valamivel, ezúttal a disznótorok idejére
jellemzõ népszokással, kollektív
vendéglátással vártunk minden
érdeklõdõt. Akiknek, remélem,
jól a „szájában marad” a rendezvény – s persze az étkek – íze.
Arról, hogy mindez Felsõrajk viszonylatában mit is jelent, ezúttal
mindenki Klári nénijének csülkösbabos répalevese árulkodott leginkább, csakúgy, mint a sült kolbász, a
forralt bor, melyekbõl bárki, aki a
rendezvényre látogatott, korlátlan
mennyiségben lakmározhatott-kortyolgathatott is, miután a mintegy
20-30 kiállító portékáját megszemlélte. A standokon az egészséges étkeken, zöldségeken, különleges nedûkön, lekvárokon, szörpökön, házi
tejtermékeken, karácsonyi ajándéktárgyakon kívül még kecsketejsavóból készített chilis, fahéjas, mentás
nyalókát is találhattak az érdeklõdõk. A program különlegessége
egyébként – a kínálaton túl – még az
volt, hogy meg is lehetett kóstolni a
termékeket. Ahogy a már említett
édességet, amit a magyarszerdahelyi
Héthatár Kecskefarm vezetõje,
Gálné Kiss Viktória készített el.
– Az országban sehol másutt
nem állítanak elõ kecsketejsavó-

ból ilyen nassolnivalót. Igaz
ugyan, hogy némely külföldi országban ismert nyalánkságról van
szó, de nálunk még nem honosodott meg. Alapanyaga a cukor,
tejsavó és fûszerek, majd különleges formájúra kialakítva, végül
pedig hurkapálcára tûzve olyan,
mint a nyalóka. Azzal a kivétellel,
hogy ez nemcsak azonnali elfogyasztásra alkalmas, ha az ember
egy kis édességre vágyik, hanem
kiváló édesítõ teába, kávéba egyaránt.
A szomszédos asztalnál már a
„nehezebb kaják” kedvelõi találták
meg földi paradicsomukat. A búcsúszentlászlói „Hentes Pityu”
standja elõtt kígyózó sor arról tanúskodott, hogy egy jó kis falusi
füstöltsonkára, kolbászra, vagy
egy oldalszalonnára bármikor, bárki vevõ.
– Alig kezdõdött el a vásár, és a
közel 20 kg töpörtyû, amit hoztam,
fél óra alatt elfogyott – „sopánkodott” Pózvai István, de természetesen örült, mondván, jó érzés, ha
másoknak is ízlik a sok disznóság,
amik még csak nem is hallottak az
ipari húskészítményekhez felhasznált adalékanyagokról.
– Ez az egyik titkom – árulta el
„Hentes Pityu”, a másik pedig,
hogy csak olyan termékeket kínálok a vásárlóknak, amit magam is
bármikor megennék. Örülök neki,
hogy a megye több pontján ismerik, sõt el is ismerik már hentesáruimat, persze, ehhez hozzájárultak a felsõrajki vásárok is, hogy
megmutathassam nagy nyilvánosság elõtt, mit is tud valójában egy
igazi falusi hentes.
Minderre sokan voltak kíváncsiak, csakúgy, mint a helyi iskolások
néptánccsoportjának mûsorára. A

Suli Harmónia Alapítvány intézményébe járó kisdiákok egyébként
jótékony célú sóstangli-árusítással
is segítették iskolájukat. A falu kemencéjében sütött kelt tészta az
igazgatónõnek, Faggyas Ferencnének és a Szülõi Munkaközösségnek köszönhetõ – ismerték el a
gyerekek. A stangli pillanatok alatt
elfogyott, ám nem sokáig kellett
kevergetnie Klári néninek a
babosrépát sem. Igaz ugyan, hogy
a forralt borból is több üstnyi –
vélhetõen a hideg idõ miatt – hamar elpárolgott. Aki pedig tudja,
mire képesek a rajki- és környékbeli borok, az minden bizonnyal a
hatásaival is tisztában van. Ahogy
arrafelé mondják: „csak úgy itatják magukat” az aranyérmes nedûk…
Amibõl pedig jólesik kortól függetlenül bármikor egy kevés. Az
Alsórajkról érkezett, 73 éves Szoldatics Józsefné napi két deci vörösborra esküszik, így õrzi meg fiatalos lendületét, egészségét. Terike a rendezvénnyel kapcsolatban
egyébként – amellett, hogy a vendéglátás és a kínálat színvonalát
méltatta – azt emelte ki, hogy
olyan jó találkozni ismerõs, régi-új
arcokkal, emberekkel, s néhány
szót váltani igazán családias környezetben.
Aki pedig errõl lemaradt hétvégén, az legközelebb a december
21-én megtartandó Adventi-termelõi vásáron hangolódhat a közelgõ
ünnepekre, egyúttal feltankolhatja
Karácsonyra éléskamráját is miden jóval…

Szabó Zsófia
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RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)

Kanizsa – Ez+Az
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Egy kedvezõtlen hír hallatán szinte szörnyeteggé válik. Ne engedje, hogy így elragadják az érzelmei. Mondja el határozottan a véleményét, és ismerje el azt is,
hogyha netán hibázik valamiben.

IV.20.–V.20. Bika
Ne foglalkozzon ezekben a napokban
egészségügyi problémáival. Nagy baj
nincs, ami most jelentkezett, hamar elmúlik. Legyen kissé nyitottabb, hangulatának
is jót tesz, ha jobban figyel másokra.

V.21.–VI.21. Ikrek
Türelmetlenné válhat mostanában. A barátaival való beszélgetéseket azonban fejezze be
nyugodtan, ne okozzon senkinek se álmatlan éjszakát. Ha szükségét érzi, meditáljon.
Segíteni fogja ebben egy közeli ismerõse.

VI.22.–VII.22. Rák
Egy jó hír valószínûleg kedvezõ változást hoz a mindennapjaiba. Egy közeli ismerõse õszinte megnyilvánulást kér öntõl. Ne kerülje ki a témát, nem lesz semmi szüksége az óvatoskodásra.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Nem úgy alakulnak a dolgok az elkövetkezõ napokban, ahogyan tervezte, de aggódásra nem lesz semmi oka. Minél elõbb próbáljon a gondjaira egy áthidaló megoldást keresni. A tenni akarása eredményes lesz.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Még idõben engedje el a fantáziáját a karácsonyi ünnepek elõtt. Azt úgy is tudja,
sok szép ajándékra vágyakozik a családja. Legyen nagyvonalú, és teljesítse mindenki kívánságát.

IX.23.–X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint valaki szinte feldúlja érzelmi életét. Eleinte szakmai kérdésekkel kezdõdik a vita, aztán átcsap érzelmekbe. Nagyszerû hangulata átsugárzik a környezetére is.

X.23.–XI.22. Skorpió
A munka mellett keressen lehetõséget a
szórakozásra, ismerkedésre is. Ne féljen a
változástól, a változtatástól. Közeledik az
év vége, vigyen új irányt a mindennapjaiba,
és költekezzen bátran az ünnepek elõtt.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha ösztöneire hallgat, nem fog mindenkit
kedvelni maga körül. Ne törõdjön vele, mindenki így van ezzel az érzéssel. A bolygóállások szerint találkozik egy olyan személylyel, aki különleges élményben részesíti.

XII.22.–I.20. Bak
Ne vegye mindig komolyan az ön körül
zajló kellemetlenebb eseményeket. Fordítson több idõt a barátaira, és ha kell, hallgassa meg õket. A téli estéket töltse olvasással,
lapozgasson romantikus regényeket.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Az õszi munkák ugyan elvették az energiáját, mégsem érzi kimerültnek magát. Úgy
érzi, tökéletes ön körül a világ, és legszívesebben csak szárnyalna, mint a madár.
Kezdje a repülést gondolatban.

II.20.–III.20. Halak
Békés és harmonikus napokra számíthat
még az év végi ünnepek elõtt. Bátran ringathatja illúziókban magát. Ebben az idõszakban felnõttnek, gyereknek egyaránt el
lehet rugaszkodni a valóságtól.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A szeniorok
párosok csatája
A Zala Megyei Tenisz Szövetség rendezésében ezúttal a szenior Téli Kupa teniszverseny került sorra Nagykanizsán. A versenyen végül 10 páros indult és
21 mérkõzés keretében döntöttek a végsõ helyezésekrõl.
Végül egy nagykanizsai páros sikerét hozta a megmérettetés, de az elsõ
hatban is öt dél-zalai egység végzett.
Végeredmény: 1. Vukics JózsefMercigány Róbert (Energia I), 2.
Mészáros László-Holló János (Helikon TC Keszthely), 3. Péntek
István-Hoffstadter Lajos (Kanizsa
TC I), 4. Dr.Füle Lajos-Vukics
György (Energia II), 5. Baranyás
Zoltán-Boros Gyõzõ (Energia,
Zalaszentgrót), 6. Kondricz AlbertBiskopics Márton (Kanizsa TC II).
A rendezvény keretében hirdették
ki egyben a Zala megyei szenior
csapatbajnokság végeredményét is.
A zalai csapatbajnokság végeredménye: 1. ZTE Tenisz Klub,
2. Energia Szabadidõsport Klub (
Vukics József, dr. Füle Lajos, dr.
Füle Attila, Kovács Nándor, dr.
Rinfel János, Mercigány Róbert,
Márton József, Vukics György és
Baranyás Zoltán csapatvezetõ), 3.
Röpte TK, 4. Kanizsa TC.

2013. december 5.

A harmadik helyen telelnek
Neptun VSC (2.) – Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 11-10
(1-3, 1-1, 2-3, 7-3)
OB I B-s vízilabda-mérkõzés,
B-csoport, 8. forduló. Budapest,
Hajós-fedett, 50 nézõ. Vezette:
Molnár P., Tordai. Kanizsa: Bóta Bakó 1, Szilvasán 4, Virt M., Kéri
1, Kaszper G. 2, Kádár 2. Csere:
Klie, Abbas, Cserdi, Gulyás, Kis
Zs., Fábry. Edzõ: Németh Zsolt.
A mérkõzés túlnyomó részében
nem ment rosszul a kanizsai csapatnak a játék, nagy pechjükre azonban
a vendéglátók éppen akkor kapták
össze magukat, amikor az a legfontosabb volt: a találkozó hajrájában.
Magyarul a negyedik negyedre
pörögtek fel igazán az események,
a Kanizsa VSE négy meccslabdát
hibázott, így négy perccel a vége
elõtt a Neptun elkaphatta a fonalat.
Három másodperc volt hátra a ta-

lálkozóból, amikor egy sakk-mattra kijátszott helyzetet bevágtak,
így nyerték az összecsapást.
Németh Zsolt: „Egy gyõztes
mérkõzést veszítettünk el az utolsó
percekben. Meg kell tanulnunk,
hogy egy mérkõzés tényleg a lefújásig tart, ehhez pedig megfelelõ
koncentráció szükséges.. Külön
kiemelném azonban lelkes szurkolóink buzdítását, rajtuk tényleg
semmi nem múlott...”
Heat Group Kanizsa VSE (3.)
– Szegedi Vízipóló Suli (4.) 14-13
(6-4, 2-1, 3-6, 3-2)
OB I B-s vízilabda-mérkõzés, Bcsoport, 9. forduló. Nagykanizsa, 30
nézõ. Vezette: Bujka, Csizmadia.Kanizsa: Bóta - Kádár 1, Szilvasán 3, Kéri 2, Virt M., Kaszper G. 2,
Gulyás 3. Csere: Kiss Cs. (kapus),
Bencz 1, Abbas, Vitári, Kis Zs. 1,
Fábry, Klie. Edzõ: Németh Zsolt.

Tulajdonképpen a végeredmény
alapján szoros mérkõzést vívott a
két fél, de a kanizsaiak végig vezetve hozták a számukra fontos sikert. A végén azért voltak izgalmak a rangadónak is beillõ mecscsen, de a megszerzett újabb három bajnoki ponttal bizakodva
várhatják a KVSE részérõl a tavaszt, vagyis a bajnokság folytatását, mely reményeik szerint a felsõházba kvalifikálja a dél-zalai legénységet.
Németh Zsolt: „Oroszlánként
küzdöttünk, így mindenkivel
elégededett lehetek a csapatból. A
felsõházi rájátszás szempontjából
is fontos mérkõzést nyertünk, hiszen rajtunk kívül a csoport második helyéért a Szeged és a Neptun
is keményen csatázik.”
P.L.

Egy bronzérmet azért elhoztak
Szolnokon a vívók felnõtt vidékbajnokságán ismét jelenése
volt a kanizsaiaknak, tõrözõik
közül Bartha Tamás, Somoskeöy
Péter, Pataki Zoltán és Szmodics
Zoltán indulhattak a seregszemlén.

A dél-zalaiak ezúttal egyéniben nem produkáltak kiemelkedõt, egyedül Somoskeöy
mehetett a négy közé jutásért,
de onnan már neki sem sikerült továbbjutnia.
Csapatban aztán a nagykanizsa-

iak igyekeztek javítani, s a négy
között ugyan kikaptak az Érdtõl
45-42-re, de a harmadik helyért vívott csatában kellõ koncentrációval a fent már említett arányban
nyertek a szombathelyi egység ellen.

INGATLAN

VEGYES

Nk-án a Király u. 31-ben 86
m2-es tetõtéri, igényes lakás saját,
zárt parkolóval és padláshasználattal eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Tel.: 0630/542-2272 (7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület. Érd.: 0630-227-3294, 0630448-6072. (7608K)

Készpénzért vásárolok festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Kidobásra szánt hûtõjét, TVjét, mikróját, mosógépét, stb. el-

szállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7617K)
Weber 8601 Saint Gobain
perlit bázisú hõszigetelt vakoló,

17 zsák, áron alul, valamint
2000 db nagyméretû, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294
(7600K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)

ALMAVÁSÁR
Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

A Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.

NAGYKANIZSAI telephelyre keres
Takarító munkatársat,
részmunkaidõben.
Megbízható munkatársat keresünk, aki nagy munkabírással
rendelkezik, hétköznapi és részben hétvégi munkavégzéssel.
Kézzel írott, fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével), valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok
fénymásolatát juttassa el címünkre, 2013. december 20-ig.
Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Munkaügy
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Egyéni eredmények. Losonczi Lilla (A kategóris; 9-10 éves korcsoport)
leány egyéni kata 1. hely, egyéni
kumite 1. hely. Gángó Zoltán (B; 910) fiú egyéni kata 1., egyéni kumite
3. Szólák Dávid (B; 9-10) fiú egyéni
kata 3. Kassa Áron (A; 11-12) fiú
egyéni kata 1. hely, egyéni kumite 1.
Rábavölgyi Nóra (B; 11-12) leány
egyéni kata 1., egyéni kumite 2.
Losonczi Mária (A; 13-14) leány
egyéni kata 1., egyéni kumite 2. Tollár Sára (A; 13-14) leány egyéni kata
2. Kucskó Zsófia (A; 15-17) leány
egyéni kata 1. Mészáros Martin (A;
15-17) fiú egyéni kata 2., egyéni
kumite 1. Bakon Bence (C; 18-35)

férfi egyéni kata 2. Gángó Gyöngyi
(C; 36 év felett) nõi egyéni kata 2.
Csapat. Fiú csapat kata: 2. Gángó
Zoltán-Losonczi Lilla-Kassa Áron
(A; 11-12). Leány csapat kata: 2.
Losonczi Mária-Tollár Sára-Kucskó
Zsófia (A; 15-17). Fiú csapat kumite:
2. Kovács Norbert-Mészáros MartinVarga Máté (Budapest) (A; 15-17).
A hazai országos mellett az õsz folyamán az egyesület növendékei indultak a németországi Berlin Ippon Cup
seregszemlén is, melyen 8 európai állam (Belgium, Csehszlovákia, Dánia,
Hollandia, Magyarország, Németország, Olaszország, Svájc) több mint
130 versenyzõje és az Amerikai Egyesült Államok 30 fõs válogatottja indult.
A magyar válogatott részeként a Sáfár
SE 7 versenyzõvel - Kováts Adél, Kassa Áron, Losonczi Mária, Kovács Norbert, Kucskó Zsófia, Mészáros Martin,
Oláh Tamás – és 2 bíróval – Kucskó
Attila, Gölles Gábor – vett részt.
Kanizsai eredmények. Egyéni kata
fiú "A" 15-17 év: Mészáros Martin

Garzon- és nyugdíjasházi pályázatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 5.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. II. em. 9.
II. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
3. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 4.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. december 30.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.

szükséges az oktató részérõl is ehhez a
munkához, hiszen minden növendékkel úgyanúgy kell foglalkozni.
***
A Jeet Kune Do/Kali Nagykanizsa SE küzdõsportokban érdekelt
versenyzõi a közelmúltban több, a
szakágukban rangos megmérettetéseken vehettek részt.

Azóta természetesen Kucskó Attila is messzire jutott a küzdõsportos
ranglétrán, s az elõrelépés alapja szavai alapján nem is olyan bonyolult.
– Aki jó, az jó – hangzott a magyarázat kissé leegyszerûsítve. –
Ráadásul a karate egyes irányzataiban inkább felfogásbeli a különbség, melyeket el kell fogadnia a
sportolónak. Én is, mint egyszerû
tag kezdtem a klubnál, és tetszett az
az oktatási stílus, ami egyben biztosíték is volt arra, hogy tudok fejlõdni. Így jutottunk, juthattunk el a különbözõ övekig, fokozatokig, melyet már danokban is mérni lehetett.
Most már mint jeles oktató
mérheti fel a fejüket küzdõsportra adó fiatalokat, azt, hogy mégis mire juthatnak a növendékek.
– Sok tanuló volt már a kezem alatt,
akik valóban tehetségesek voltak. Persze, az adottságok önmagában még
nem jogosítanak fel semmire, hiszen
szorgalom és vasakarat szükséges a továbblépéshez. Ugyanakkor azt is el
kell ismerni, hogy komoly türelem

nén a kanizsaiak is formagyakorlat
és light contact küzdelem kategóriában mérettették meg magukat.
Johanidesz Gábor 4. helyezett lett
felnõtt férfi formagyakorlatban
(chum kiu). Dávid Miklós egy elsõséget könyvelhetett el felnõtt férfi
formagyakorlatban (siu lim tao), s
hozzá hasonlóan szerepelt Perusza
Brigitta is a felnõtt nõi formagyakorlat (siu lim tao) kategóriájában.
Kolarics Zsanett a felnõtt nõi formagyakorlatban (siu lim tao) a harmadik helyen végzett. Jakabfi Zoltán a
felnõtt férfi light contact küzdelem
+80 kg-jában lett második, Gódor
Zsolt pedig a harmadik. Gadányi
Mátyás a gyerek korcsoport light
contact küzdelem 70 kg-os mezõnyében bronzérmes lett, Zombori
Roland pedig elsõként zárt a felnõtt
férfi light contact küzdelem +75 kgosai között. A versenyen a legtechnikásabban küzdõ címét a bírók Zombori Rolandnak ítélték oda.

Az úgynevezett HKF Országos
Bajnokság második fordulójában, Érden Johanidesz Gábor, a light contact
+90 kg-jában elsõ helyezést ért el,
míg Zombori Roland, a sanda (full
contact) 80 kg-ban lett 2. helyezett. A
következõ fordulóban Johanidesz
Gábor ugyancsak második lett a fentebb említett súlycsoportjában.
A II. Magyar Wing Chun Országos Bajnokság kisújszállási helyszí-

P.L.
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A kanizsai Senesi Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület
az A.J.K.A szövetség országos
bajnokságán is indította sportolóit a fõvárosban. A mezõnyt több
mint száz küzdõsportos alkotta és
számos elsõ helyezést szereztek a
dél-zalai klub növendékei.

1. hely. Kumite: Mészáros Martin 2.
Egyéni kumite leány "B" 13-14 év:
Losonczi Mária 1. Csapat kata fiú
"A" 15-17 év: Mészáros Martin, Oláh
Tamás, Kovács Norbert 2.
A nagykanizsai egyesület emellett idén ünnepli 15 esztendõs
fennállását, s ez idõ alatt számos
szép siker részesei lehettek tagjai,
a klubnak hosszú ideje „vezetõedzõje” Kucskó Attila, akit egy rövid beszélgetés erejéig faggattnak
az egyesület életérõl.
– Amikor annak idején, 1982-ben elkezdtem a küzdõsportokkal foglalkozni, még gyerekcipõben járt ezen sportágak ûzése – fogalmazott a felkészítõ. –
Akkor kezdõdött gyakorlatilag igazán a
karate hódító korszaka nálunk, például
a shotokan ága az ilyen jellegû akciófilmek hatására is igencsak terjedt.

Jeet Kune Do/Kali Nagykanizsa SE

Senesi Sáfár Shotokan Karate-Do Sportegyesület

Bajnoki címektõl a legtechnikásabb küzdõsportosig

41.qxd

2013.12.04.

16

12:34

Page 16

Kanizsa – Hirdetés

2013. december 5.

