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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 1. szám
2015. január 15.

Kormányzati támogatás érkezett a városnak, vagyis kormányhatározat nyomán Nagykanizsa feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében
500 millió forintot kap  fogalmazott bevezetõjében Dénes
Sándor polgármester a sajtótájékoztatóján.

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: 20-0214-05

Tanfolyamaink:
2015-ben is várjuk szaktanfolyamainkra TAVALYI ÁRON!
Január 17. (szombat) 14.00 óra
OKJ-s Targoncavezetõ, emelõgéprakodókezelõ tanfolyam indul
(vizsga: február hónapban)
Január 26. (hétfõ) 08.00 óra
ADR tanfolyam (jelenkezési
határidõ: január 23.)
Január 29. (csütörtök) 16.00 óra
Személygépkocsi vezetõ
Január 27. (kedd) 16.00 óra
Tehergépkocsi- és nehézpótkocsi,

B+E kategória

Érdeklõdni a megadott
elérhetõségeken, Beke Ivett
irodavezetõnél lehet.

 Ehhez köszönetet kell mondanunk a mellettem helyet foglaló
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõnek is, hiszen nagy szerepe volt abban, hogy arra a támo-

Fotó: Polgár László

500 milliós támogatás Kanizsának
gatottak fontos listájára városunk
felkerült  folytatta a városvezetõ,
akitõl aztán az említett vette át a
szót.
 Azt nem mondhatjuk, hogy
egyedi lenne ez, hiszen 3-4 alkalommal már a közelmúltban
is voltak ilyenfajta kedvezõ
döntések városunkra nézve, de
egyfajta karácsonyi szép ajándéknak felfoghatjuk a kormányzattól, melyet, ha tudtuk

is alapjában véve egy ideje, mit
rejt, de most bontottunk ki 
így Cseresnyés Péter.  Ez tulajdonképpen annak a munkának is az elismerése, melyet a
város elvégzett a téren is, hogy
gazdálkodását rendben tartsa.
Az összeg fejlesztésre és mûködtetésre, vagyis összefoglalóan
feladatellátásra fordítható, s ahogy
a két elöljáró fogalmazott, lesz helye a költségvetésben, és nagyjá-

ból a helyi büdzsé öt százalékát teheti ki.
Újságírói kérdésre, mely azt firtatta, nagy csata volt-e a megyei városok körében e pénzekért, Cseresnyés Péter úgy fogalmazott: nem is
magáért a pénzekért, inkább arra
vonatkozólag voltak intenzívebb
viták, mennyi legyen az az annyi jó
néhány település esetében...
P.L.

Új helyszínen a Tourinform irodája

25 ÉVE KÉPEZZÜK A
VEZETÕKET!

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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(Stat.2014-3-4 né. VSM: B E: 74,5%-79,17%. F:
71,43%-75%. C E: 83,33%-100%. ÁKÓ: B Gy:
108,24%-130,05%. C Gy: 100,69%-101,72%)

Korábbi, Csengery úti székhelyérõl a belváros szívébe, az Erzsébet tér 21-be költözött a Tourinform iroda.
 Tájékoztatás, értékesítés, szervezés és kapcsolatépítés. A tízesztendõs

Tourinform iroda Nagykanizsa és a
környezõ térség életében egyaránt
fontos szerepet tölt be  fogalmazott a
megnyitó ceremónián Dénes Sándor
polgármester. Beszédében az iroda
kulcsfontosságú szerepét taglalva elmondta  sok más mellett  azt, hogy

a turizmus fejlõdését is elõsegítheti.
Amelyen  mint a polgármester hangsúlyozta  az önkormányzattal közösen dolgozik a Tourinform csapata.
Bali Vera irodavezetõ szavaival
elsõként köszönetét fejezte ki a
város adta lehetõségért, melynek
köszönhetõen új helyére, a Zalai
Hírlap korábbi fiókszerkesztõségébe költözhettek.
 Csakúgy, mint eddig, a jövõben
is a minõségi munkára törekszünk 
emelte ki Bali Vera. Feladataikat ismertetve szólt arról, amellett, hogy
a Kanizsára érkezõ turistákat és az
utazni vágyókat is ellátják információval. A jövõben bõvíteni kívánják
a jegyértékesítést, és a különbözõ
ajándéktárgyak árusítását, számos
helyi, illetve környékbeli kézmûves,
termelõ munkáival.
Sz.Zs.
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Kanizsa  Krónika

Több mint
68 millió forintot kap
a Kanizsai Dorottya
Kórház az OEP-tõl

2015. január 15.

Halis 160 a Halisban

A Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcímcsoport 2014. évi maradványának felosztására  írja az OEP
honlapján a fõigazgató , az alábbi szempontok alapján kerül sor:
Miniszteri keret terhére meghatározott intézményi kör számára
várólista csökkentésre történik kifizetés.
A miniszteri keret maradványából a 2013. évi konszolidációs támogatás visszafizetésére kötelezett intézmények számára likviditásuk megõrzése érdekében elõlegként, továbbá meghatározott
intézmények számára egyéb ellátási érdekbõl történik kifizetés.
A maradvány fennmaradó részébõl a GYEMSZI által átvett,
korábban nonprofit gazdasági társasági formában mûködõ kórházak dolgozóinak járó jubileumi jutalmak fedezetéül, az alapellátásban finanszírozott iskolaorvosi és
fogászati praxis számára egységesen, praxisonként 105.000 forint
összegben, az aktív fekvõbetegszakellátásban TVK-val rendelkezõ szolgáltatók 100-104%-os
degressziós sávban elszámolt teljesítménydíj 100%-os alapdíjon
történõ kiegészítésére (a 2014. augusztusi kifizetések figyelembe
vételével) történik kifizetés.
További kifizetés történik az aktív
fekvõbeteg-szakellátásban
TVK-val rendelkezõ szolgáltatók
számára, a maradvány fennmaradó részének teljesítményarányos
felosztásával, azzal, hogy szolgáltatói szinten a megállapított összeget a várólista csökkentésére meghatározott összeggel (de maximum a megállapított összeg erejéig) csökkenteni kell  írja dr.
Sélleiné Márki Mária.
oep.hu-Kanizsa

Fotó: Varga Mónika

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közzétette az idei
kasszamaradvány intézmények
közötti felosztásának szempontjait, s az egyes kórházaknak jutó összegeket.

Év elejétõl a Halis István Városi Könyvtár nagyszabású internetes szolgáltatása, a Nagykanizsát sokrétûen bemutató holmi.nagykar.hu újabb frissítése
vált elérhetõvé. Ennek érdekességeit és hasznosságát mutatta
be Czupi Gyula igazgató és
Tarnóczky Attila, valamint ismertették a Halis év programjait.
Az internetes szolgáltatás története visszanyúlik a város életében
fontos épületekre kihelyezett táblákhoz, amelyek egy kis füzetben
már megjelentek. A táblákra azonban kevés információ fért el. Az
adatokat 2003-ban kezdték el
gyûjteni Kunics Zsuzsa muzeológussal társulva. Mivel az eligazodás nem könnyû az anyagban,
Tarnóczky Attila tervezett hozzá

név- és tárgymutatót. Továbbá
képgyûjteménnyel tette teljesebbé.
Összesen 1848 oldalon mutatja be
a kanizsai házakat, így 125 névmutató és 4700 cím található benne.
Ezt követõen Czupi Gyula elmondta, idén ünneplik névadójuk,
Halis István 160. születésnapját,
majd ismertette az ünnepi évre tervezett programokat. Idén az életmûvét teszik ismertté. Céljuk könyveinek és cikkeinek teljességre törekvõ elektronikus közzététele.
V.M.
Halis István 1855. augusztus
21-én született Nagykanizsán. Apja Halis Ferenc (földmûves), anyja
Andri Julianna (háztartásbeli). A
szülõk kilencedik gyermeke.
Iskolai tanulmányait a nagykanizsai római katolikus Elemi Fõta-

nodában kezdte, majd a nagykanizsai római katolikus gimnázium
elsõ osztályában folytatta az 186768. tanévben. Itt az elsõ hat osztályt végezte el. A hetedik osztályba Pécsre a ciszterekhez iratkozott
be.
1876-ban Budapesten a Magyar Királyi Tudomány-Egyetem
Jogi Karára iktatták be a nyári
szakra, hol a diplomáját 1880ban szerezte meg. Tanulmányai
befejezése után Halis István
mindvégig Nagykanizsa szolgálatában állt. Különbözõ városi
tisztségeket töltött be. 1896-tól
árvaszéki ülnök, majd hosszú
ideig városi tanácsos, polgármester-helyettes. 1913-tól a város
könyvtárosa és a létrehozandó
múzeum vezetõje. A város törté-

netének lelkes kutatójaként régi
okiratok gyûjtésével és régészettel is foglalkozott.
Írói tevékenysége rendkívül
sokrétû: népszerûek történeti munkái, elbeszélései, színmûvei, romantikus regényei. Leginkább maradandóak a város történetével
foglalkozó tanulmányai, könyvei,
újságcikkei. (Wikipédia)

Szegi Márk az újévi elsõ kanizsai baba

Fotó: Bakonyi Erzsébet

1.qxd

Virágcsokorral, ajándékcsomaggal, ajándékutalvánnyal és
emléklappal köszöntötte Dénes
Sándor polgármester Szegi Márk
Józsefet, a 2015. év elsõ nagykanizsai újszülöttje cím ifjú birtokosát, egyben Zala Megye elsõ
kisbabáját a Kanizsai Dorottya
Kórházban. Márk 2015. január 1jén 0.13 perckor látott napvilágot
3350 grammal és 55 centiméterrel.
A Rózsa utcában lakó szülõk már
nagyon várták elsõ kisgyermeküket, akinek testvérkéket is terveznek  árulta el az anyuka Noé
Bernadett.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: Fülöp Anita. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.:
+3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kanizsai Polgárok!
Kinyitjuk a könyvet. A lapok
üresek. Magunk írjuk a szavakat.
A könyv címe Lehetõség és az
elsõ fejezete Újév.
Edith Lovejoy Pierce, angol
költõnõ szavai egy régi fogalmat juttatnak eszembe, melyet
itt az ó- és az új esztendõ küszöbén érdemes felidézni. Ez a kifejezés a Tabula Rasa  azaz a
tiszta lap. Minden esztendõ,
melybe belépünk közösen a jövõ irányába, mindig egy újabb
esélyt, egy új lehetõséget jelent
mindannyiunk számára. A most
kezdõdõ év szintén egy új lehetõség, mely megadatott nekünk,
hogy szebbé és jobbá tehessük a
saját, a családunk és közösségünk életét. Így éjfél elmúltával, átlépve a 2015-ös esztendõbe, elsõként engedjék meg,
hogy boldog új esztendõt, sikerekben, szeretetben és lehetõségekben gazdag új évet kívánjak
önöknek!
Kívánom, hogy mindannyian
találják meg azokat a célokat,
amelyek elérése kihívást és egyben örömöt is jelentenek önmaguk, családjuk és környezetük
számára. Legyen sok olyan pillanat az életükben, melyek fényükkel beragyogják a mindennapjaikat, emlékezetessé és fontossá téve a 2015-ös évet is. Hogy elmondhassák, valóban élményekkel és értékekkel teli lapot, egy
igazi történetet adhatnak át az
idõnek, mert élni tudtak azzal az

eséllyel, melyet a most kezdõdõ
esztendõ tiszta lapjai kínálnak
fel.
Kedves Kanizsai polgárok!
Ismerjük már gyermekkorunk
óta e fenti igazságot, miszerint
minden új év egyben új lehetõség is, mellyel érdemes, sõt kell
is élni, hogy valóban jelentõs
sikereket legyünk képesek elérni.
De mindez csak akkor válhat valóra, ha közben számot tudunk vetni a múlttal, az elmúlt év küzdelmeivel és eredményeivel. Mert
nem feledhetjük, hogy bármennyire is egy új lappal indul a most
kezdõdõ év, a közös könyvünk korábbi oldalain már vannak szavak
és mondatok, melyek ott csengenek a fülünkben, miközben tervezzük a jövõt. És ezek a szavak
irányt szabnak tollunknak, meghatározzák cselekedeteinket, mert jelentésük értékkel bírnak a számunkra.
Ezért is engedjék meg, hogy a
város polgármestereként a közösségünk ezen eredményeit és
a jövõben ránk váró feladatokat
megosszam önökkel, hogy ezzel
is segítsem az új év közös céljait megfogalmazni és ezáltal elérni.
A legfontosabb eredmény talán
az, hogy elmondhatjuk, az idei év
megteremtette a folyamatosság, a
sikeres jövõ folytatásának esélyét. Mindez önöknek köszönhetõ, hiszen önök voltak azok, akik
hittek az elmúlt idõszak elért

eredményeiben, és hitték, hogy
ennek a munkának a folytatása
jelenti Nagykanizsa városának,
az itt élõ embereknek a biztos fejlõdését.
Hitték és tudták, hogy az elmúlt évek talán legfontosabb újdonsága annak a szemléletnek kialakítása volt, mely a város jövõjét meghatározó új stratégiában
nyerte el igazi formáját. E szemlélet lényege, hogy figyelembe
veszi Nagykanizsa hagyományát,
a földrajzi és gazdasági pozícióját, a meglévõ és lehetséges
adottságokat. Vagyis Nagykanizsa a térség és a határmente adta
elhelyezkedésére, polgári kultúrájának, oktatásának erõforrásaira és szolgáltatásaira építve érvényesüljön. Hiszen városunk
olyan miliõt, olyan adottságokat
és gazdag szakmai hátteret képes
mozgósítani, amely találkozóhellyé, gazdasági, szolgáltatói és
turisztikai centrummá teheti,
amennyiben meglévõ erényeit
fejleszti. Ez a gondolkodás- és
cselekvésmód hosszú távon képzeli el a város életét, biztos alapokra támaszkodik, és így egy sikeres és saját értékeire épülõ jövõt biztosít.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ilyen hosszútávra szóló értékeknek említhetném akár az elmúlt évek csatorna-beruházását,
a Kanizsai Dorottya Kórház felújítását, a megújult utakat és játszótereket, a város gyönyörû fõterének átváltozását. Melynek
folytatásaként elindult a városrekonstrukció második fázisa és
Ligetváros megszépülése is,
aminek révén városunk számos
pontja válik valóban csodálatossá.
Fontos közös értékünk az is,
hogy sokak segítségével számtalan új munkahely létesült városunkban. A munkahelyek teremtése és megõrzése a legfontosabb kérdés számunkra, így
örvendetes tény, hogy minden
nehézség ellenére az elmúlt
idõszakban
összességében
mintegy 1000 új munkahely létesült és ugyanennyit sikerült
megvédeni városunkban. A közeljövõben szándékaink szerint
további több száz fõ találhat hivatást Kanizsán, folytatva a

számos megkezdett beruházás
sikerét.
De nem feledhetjük a jövõ felé
tekintve, hogy éppen most fejeztük
be a megvalósítását annak a komoly, több száz milliós fejlesztésnek, ami négy várost, Nagykanizsát, Kaproncát, Csáktornyát és
Zalakarost összekötõ kerékpárútról szólt. Így megépültek a kerékpáros bázisok és útvonalak e területen, ugyanakkor Nagykanizsán,
a Csónakázó-tónál létrejött egy
XCO kerékpáros pálya is, ahol
nemzetközi versenyeket tudunk lebonyolítani, felemelve a Csó-tó értékeit és szépségét.
Köszönhetõen e pályázatnak is,
mára szinte állandó partneri kapcsolat és együttmûködés alakult
ki a gazdasági és turisztikai fejlesztésekben a horvát és szlovén
partnerekkel. Meggyõzõdésem,
hogy e kezdeményezésekkel
olyan úton indultunk el, amely a
siker lehetõségét hordozza, hoszszú kitartó munkával megalapozva.
Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Mára valóban egy erõs közösséggé kezd válni városunk, ami az
összefogás eredménye. Azé az
összefogásé, amely munkánkat
más területen is jellemzi.
Kérem, erre legyenek büszkék
önök is. Mert összességében elmondhatjuk: Nagykanizsa 2014ben nagyot lépett elõre a fejlesztések, beruházások területén, elõrelépett a gazdaságfejlesztésben,
a munkahelyteremtésben, és ezzel olyan alapot teremtettünk,
amelyre építhetünk, amely lehetõséget teremt a további fejlõdésre.
Erre az alapra épült az önök
szavazatai által megerõsített
programom is, mely egy igazi
csapatmunka eredménye. Ennek
egyik fõ pillére a további munkahelyteremtés, melynél kiemelt
feladatunk, hogy a vállalkozás- és
gazdaságfejlesztõ forrásokból minél többet megszerezzünk az itt
élõ emberek és vállalkozások számára.
Fontos elem még a város- és
közlekedésfejlesztés,
melyek
mindannyiunk biztonságérzetét
és hangulatát határozzák meg, és
a város megtartó erejét erõsítik. A
közlekedési felületek, a parkok, a

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Dénes Sándor polgármester újévi köszöntõje

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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csatornahálózat, a közvilágítás, a
hulladékgazdálkodás, a víz- és
szennyvízszolgáltatás, a tömegközlekedés és városi létünk megannyi fontos alapfeltétele tartozik e feladataink körébe.
Ugyanígy a közrend, a közbiztonság, a bûnmegelõzés kérdései,
az egészségügy és a szociális ellátás területei is kiemelkedõ fontosságúak, mivel ezek színvonalának
megõrzése és fejlesztése városunk
vonzerejének és a lakónépesség
növekedésének egyik fontos öszszetevõje.
Mint ahogy a szívemnek oly
kedves oktatás és kultúra is.
Amelyek biztosíthatják, hogy
Nagykanizsa továbbra is kiemelt
szerepet töltsön be a térség, a régió közoktatási feladatainak ellátásában. Mert fontosnak tartjuk
Nagykanizsa kultúr- és iskolaváros jellegének megtartását, erõsítését, a tanuló város kihívásnak való megfelelést. Nem feledve azt a célunkat sem, hogy városunk kulturális életében mindenki megtalálja a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetõséget.
És ma már alapvetõ célunk az
is, hogy Nagykanizsa turisztikai
vonzerejét is erõsítsük, melyet
csak térségben gondolkodva képzelünk el. Gyújtópontban a programturizmus, a kulturális turizmus és az aktív turizmus állnak,
ugyanakkor a gazdasági fellendülés okán szerepet kell, hogy kapjon az üzleti és konferencia turizmus is.
De mindezeket a célokat és feladatokat csak közösen tehetjük valósággá. Csak közösen írhatjuk tele
városunk jövõjének tiszta lapjait,
mert én a közös munkában hiszek,
a közös gondolkodás erejében. Hiszen együtt könnyebb és hatékonyabb minden kihívás megoldása.
Kedves Kanizsai Polgárok!
Sok feladat áll elõttünk, de
önökkel közösen dolgozva, minden területen tovább közelíthetünk
az általunk megálmodott kanizsai
jövõkép felé.
Ehhez azonban, úgy ahogy eddig, közös munkára, összefogásra
van szükség, hiszen Nagykanizsa
sikere mindannyiunk érdeke.
Ehhez kívánok a város minden
polgárának erõt, egészséget és egy
sikeres új esztendõt! Boldog új
évet Nagykanizsa!
Kanizsa
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A közgyûlésen történt
Közszolgáltatási
szerzõdés
a Zala Volánnal
Elfogadták a közgyûlésen a
Zala Volán Zrt.  Északnyugatmagyarországi
Közlekedési
Központ-tal (ÉNYKK) kötendõ
közszolgáltatási szerzõdés jóváhagyására vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzat a Zala Volán
Zrt.-t bízta meg a város közigazgatási területén helyi, autóbuszszal végzett, menetrend szerinti
személyszállítási feladatok ellátásával január 1-jétõl a hatályos
menetrend és járatok felülvizsgálatát követõ pályázati eljárás lebonyolításáig, legfeljebb 2016
decemberéig, továbbá a helyi tömegközlekedés 2015. évi veszteség finanszírozásához szükséges,
a Zala Volán Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján
meghatározott fedezetet 122 millió forintot a 2015. évi költségvetésben tervezi.

Meghosszabbítják
a folyószámla
hitelkeret
rendelkezésre
tartásának határidejét
A közgyûlésen elfogadták a
folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghoszszabbítására vonatkozó javaslatot.
A közbeszerzésekrõl szóló
jogszabály alapján lefolytatott
eljárás eredményeként 2007 decemberében határozatlan idõtartamú számlavezetési, pénzforgalmi és egyéb banki szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdést kötött egy hitelintézettel,
mely bank pénzforgalmi szolgáltatásként folyószámlahitelt
(600 millió forint) nyújt az önkormányzat részére. Erre a hitelösszegre az önkormányzatnak 2013-ban és 2014-ben
ezidáig nem volt szüksége
azonban a következõ idõszakra
meghosszabbítják a rendelkezésre tartást 2015. december
31-ig.

2018 év végéig él
a Netta-Pannonia
Tréninglakás marad folyószámlahitele

Újabb öt esztendõre meghosszabbította a testület azon
két, Fõ úton lévõ ingatlan bérleti szerzõdését, melyben az
újnéppusztai Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete úgynevezett tréninglakásokat mûködtet.
A magyarszerdahelyi otthonnal
még 2009-ben kötött az önkormányzat bérleti szerzõdést az
említett lakásokra. Az öt évre kötött megállapodás idén lejárt,
ezért volt szükséges a meghoszszabbítása. Az erre vonatkozó
elõterjesztésbõl tudható, hogy a
Fõ úti lakások  mint az intézethez tartozó külsõ férõhelyek  a
fogyatékkal élõk lakóotthonaiként mûködnek. Amiben általában nyolc-tizenkettõ pszichiátriai beteg, fogyatékos személy, valamint szenvedélybeteg rehabilitációja, szükséges ellátása történik. Oly módon, hogy a betegeknek lehetõsége nyílik  sok más
mellett  az önmegvalósításra, illetve a társadalmi integrációjukat
szintén segítik a tréninglakások.

Átalakítják
a gazdasági
társaságokat
A közgyûlésen elfogadták
a Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévõ önkormányzatok számára elnevezésû pályázathoz kapcsolódó döntések keretében a
gazdasági társaságok mûködtetésére vonatkozó javaslatot.
A gazdasági társaságok átalakítása napirenden van továbbra is, azonban, ahogy az
elõterjesztésben olvasható, azt
javasolják elõbb beszámolóval
zárják le a 2014-es gazdasági
évet, majd a további mûködtetés legoptimálisabb formájának kialakítását ezt követõen
valósítsák meg. Ennek értelmében az Kanizsa Tv és a Kanizsa Újság ügyvezetõinek
megbízatását meghosszabbítják az átalakítás lebonyolításáig, április 30-ig.

A közgyûlésen elfogadták a
Nagykanizsa Netta-Pannonia
Hulladéklerakót
Üzemeltetõ
Kft. folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos
döntések meghozatalára vonatkozó javaslatot.
A Nagykanizsai Netta-Pannonia
Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.
lerakó bõvítésének finanszírozásához 80 milliós beruházási típusú
hitelt, valamint 20 millió folyószámlahitelt vettek fel december
20-ig. A beruházási hitel visszafizetésének határideje 2018 decembere, míg a vállalkozói folyószámlahitel szerzõdés 2014. december
15-ig tartott, így ez a szerzõdés lejárt. A hitelek felvételéhez ingatlanfedezetek nyújtása volt szükséges.
A folyószámlahitelt 2015-ben is
igénybe kívánja venni, melyhez
szintén fedezetre van szükség.

2015-ben
készíthetik elõ
további játszóterek
építését
Még az elõzõ önkormányzati
ciklusban vetette föl közgyûlési
interpellációjában Bene Csaba 
akkor még önkormányzati képviselõ, azóta a megyei közgyûlés
alelnöke  a Dózsa György út
115., 117. és a Mészáros Lázár
utca környékén élõk mozgási,
sportolási lehetõségével kapcsolatos kérdéseit. Megjegyezte, a
környéken nincs sem játszótér,
sem sportpálya, és az elõzõ önkormányzati ciklusban már szó
volt arról, hogy a Thury sporttelepen kialakítanak valamilyen
sportolási, játszási lehetõséget az
ott élõ gyerekek számára.
A közgyûlésen a képviselõ az
alábbi választ kapta a kérdésére: a
Dózsa és a Mészáros utca környékén lévõ önkormányzati területeket feltérképezi a hivatal, és áttekintik, melyek lehetnek alkalmasak sportolási lehetõség biztosítására, illetve játszótér kialakítására.
A polgármesteri tájékoztatóban az
is szerepelt, hogy a Kiemelt Projekt Felhívás a Nyugat-dunántúli
Operatív Program Megyei Jogú
Városainak városrehabilitációs té-
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májú kiemelt projektjavaslataihoz
Városközpont rekonstrukció II.
ütem elnevezésû projekt keretében az Eötvös téren megépítésre
kerül egy minden igényt kielégítõ
játszótér.
A tapasztalatok összegzését követõen, továbbá a 2014-2020 programozási idõszakra tervezett fejlesztések véglegesítése után, várhatóan 2015-ben tudnak visszatérni további játszóterek építésének
elõkészítésére, a szükséges fedezet
biztosítására, illetve jóváhagyás
céljából a közgyûlés elé történõ
elõterjesztésre. Nagykanizsa 2014es költségvetése nem tartalmazott
forrást további játszótér építésének
finanszírozására, ezért 2014-ben
csak a helyszín kijelölésére vonatkozó vizsgálat elvégzésére volt lehetõség.

Kalmár utcai
gyalogátkelõrõl,
játszótérrõl kérdezett
Tóth Nándor
A választókörzetében élõ lakosság kérését tolmácsolva gyalogátkelõhely létesítéséhez és játszótér kialakításához kérte közgyûlési interpellációjában a polgármester támogatását Tóth
Nándor.
Mint azt elmondta, gyalogátkelõhely hiányában vagy szabálytalanul, vagy csak nagy kerülõvel lehet áttérni a nagy forgalmú Lékay
és a Kalmár utca keresztezõdésében egyik utcából a másikba.
Megkérdezte, van-e arra lehetõség, hogy a Kalmár utca 7. szám
elõtti ház délnyugati sarkánál gyalogátkelõhelyet alakíttasson ki az
önkormányzat. Másik felvetésében
a belvárosban  a Báthory, a Magyar, a Király és a Vásár utcákban,
valamint az Erzsébet tér környékén , élõk játszótér iránti igénye
szerepelt.
Válaszában Dénes Sándor polgármester megerõsítette: a Kalmár
utca 7. számú ház délnyugati sarkánál és a Lékay Gyula utca keresztezésében lévõ körforgalmú
csomópont gyalogos átvezetései
valóban nincsenek maradéktalanul
megoldva, ami az ott található társasház megközelítését rendkívül
megnehezíti, és balesetveszélyessé
teszi. A kijelölt gyalogos átkelõhely létesítését indokoltnak tartja a
közgyûlés és támogatja a megvalósítását. Az önkormányzat által
2012-ben készíttetett gyalogátke-

lõhely terve még 2015 végéig érvényes jogerõs építési engedéllyel
rendelkezik. A kivitelezési munkát
a polgármesteri hivatal mind a
2013., mind pedig a 2014. évi közlekedésfejlesztési programjának
elõkészítése során figyelembe vette, azonban a közgyûlés által jóváhagyott beruházások között egyik
évben sem szerepelt. Ennek ellenére a kérést továbbra is számon
tartják, és a jövõ évi javaslat ismételten tartalmazni fogja.
A játszótér kialakításával kapcsolatban az alábbi választ adta a
városvezetõ: a Városközpont rekonstrukció II. ütem elnevezésû
projekt keretében az Eötvös téren
megépítésre kerül egy minden
igényt kielégítõ játszótér.
A tapasztalatok összegzését követõen, továbbá a 2014-2020-as
programozási idõszakra tervezett
fejlesztések véglegesítése után,
várhatóan 2015-ben tud visszatérni az önkormányzat további játszóterek kialakítási lehetõségének
megvizsgálására, elõkészítésére, a
szükséges fedezet biztosítására, illetve jóváhagyás céljából a közgyûlés elé történõ elõterjesztésre.
A város önkormányzatának ez évi
költségvetése nem tartalmaz forrást további belvárosi játszótér építésének finanszírozására  összegezte a polgármester.

Lakó-pihenõ övezet
lehet a Berzsenyilakótelep
A Berzsenyi utcai lakótelep lakó-pihenõ övezetté nyilvánításának lehetõségét vetette fel közgyûlési interpellációjában Balogh
László önkormányzati képviselõ.
A képviselõnek adott válaszában Dénes Sándor megerõsítette:
az önkormányzati utak kezelõje, a
Via Kanizsa Nonprofit Zrt. egyetért a kéréssel. A forgalmi rend módosításának szakhatósági egyeztetéseit ez év elsõ negyedévében lefolytatják, és azt követõen elvégezhetõ a jelzõtáblák elhelyezése.

Jövõ év tavaszára
elkészül a palini
utasváró
Közgyûlési interpellációjában
a palini, Alkotmány utcai
buszváró ügyében érdeklõdött
dr. Erdõs László, a terület önkormányzati képviselõje.

A kérdésére adott válaszában
Dénes Sándor polgármester kitért
az utasváróval kapcsolatos elõzményekre is: az Alkotmány utca
177. szám elõtti autóbuszmegálló
eredeti utasvárója az 1990-es évek
elején épült, ma már ismeretlen
körülmények miatt idegen területre. Az ingatlantulajdonos 2008ban jelezte az önkormányzat felé
az építmény elhelyezésének jogszerûtlenségét, és kérte a mielõbbi
eltávolítását.
Az önkormányzat a felépítményt 2009. tavaszán elbontotta.
Az utazóközönség kiszolgálása érdekében azonban szükség volt egy
új utasváró felépítésére, de a rendelkezésre álló közterületi hely
nem volt erre elegendõ. Lehetõséget akkor csak egy, a kerékpárút
fölé benyúló, konzolos esõbeálló
jelentett. A polgármesteri hivatal
ezt megterveztette, és az engedélyeztetés lefolytatása után, jogerõs
határozat birtokában felállíttatta.
Az elhelyezést követõen a lakosságtól több panasz érkezett a területi képviselõ felé, melyek szerint
az új váró messze nem elégíti ki az
igényeket, jóval nagyobbra és zártabbra lenne szükség.
Megoldásra akkor nyílt lehetõség, amikor a szomszédos ingatlan
tulajdonosa felajánlotta a telkének
egy részét egy nagyobb utasváró
elhelyezésére. Az önkormányzat
az ingatlanrészt megvásárolta és
tervet készíttetett egy nagy és zárt
utasváróra. A felépítmény 2011ben kapott építési engedélyt. A
megvalósításhoz szükséges forrást
(2.780 ezer Ft) ugyanakkor sem a
2011., sem a 2012. évi költségvetés nem tartalmazta, ezért a kivitelezésre nem kerülhetett sor.
A város 2013-ban pályázatot
nyújtott be a közösségi kerékpáros
közlekedés fejlesztésére, aminek a
mûszaki tartalmába beépítették az
autóbusz utasváró megépítését is.
A pályázat sajnos nem nyert, csupán tartaléklistán tartották számon.
Az önkormányzat, figyelembe véve a lakosság igényét, saját erõbõl
kívánta megoldani a problémát
úgy, hogy egy kisebb utasvárót helyez el a területen. Ennek az alapja
a 2013-as év végére el is készült
térkõ burkolatból. Mielõtt azonban
sor került volna a felépítmény beszerzésére, és elhelyezésére, döntés született a pályázatról és kiderült, hogy az önkormányzat elnyerte a támogatást a munkálatok
elvégzéséhez. Ez egyben azt is jelentette, hogy ily módon sokkal
kedvezõbb feltételekkel lehet

5

megvalósítani az építést, hiszen a
projekt 100 százalékos támogatottságú. Ráadásul a pályázatban szereplõ utasváró is jóval nagyobb,
mint ahogyan anélkül megvalósítható lett volna. Mindezt figyelembe véve az önkormányzat mérlegelt a lehetõségek és az indokok
alapján (olcsóbban jobbat) , és
úgy döntött, hogy az utasvárót a
pályázati beruházás keretében valósítja meg. Ez az oka annak, hogy
a váró még nem került elhelyezésre  indokolta a városvezetõ.
A közösségi kerékpáros projekt
kivitelezésére irányuló közbeszerzés elõkészítése megtörtént, az eljárás elindul. A munkálatok ennek
lezárulását követõen kezdõdhetnek meg, azaz a buszváró legkésõbb 2015. tavaszán fel fog épülni.
Dénes Sándor ismételten hangsúlyozta: a felépítmény elhelyezésének az említett projektben való
szerepeltetése a palini lakók érdekében történt, és egyértelmûen azt
a célt szolgálta, hogy a kérésüknek
megfelelõen az utasváró valóban
felépüljön.

A palini zajvédõ fal
építésérõl kérdezett
dr. Fodor Csaba
Az M7-es közelében élõ paliniak kérését tolmácsolva, zajvédõ
fal megépítését szorgalmazta
közgyûlési interpellációjában
Dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselõ.
Válaszában Dénes Sándor polgármester megerõsítette: az M7
autópálya palini szakasza melletti
zajvédõ fal elhelyezését az önkormányzat már az út elkészülte óta
szorgalmazza. A megépítése azonban nem a város feladata, hanem a
beruházóé vagy az üzemeltetõé
lenne.
Ezt figyelembe véve számos
levelet írtak az illetékes szerveknek, többek között a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-nek, valamint a szakminisztériumnak és
az államtitkárnak. A válaszlevelekben minden alkalommal azt a
tájékoztatást kapták, hogy a szükséges zajméréseket elvégezték, és
azok alapján a védõfal kiépítése
nem indokolt. Ezzel természetesen a városvezetés nem értett, és
most sem ért egyet, ezért a jövõben is mindent megtesznek annak
érdekében, hogy képviseljék a
városrész lakóinak az igényét.
(folytatás a 6. oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás az 5. oldalról)
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium legutóbbi tájékoztatása szerint a
közelmúltban hirdettek meg egy zajárnyékoló falak telepítését célzó
programot. Ennek a jelenlegi projektlistája már lezárt, és sajnos a
nagykanizsai szakaszt nem tartalmazza. Várhatóan a középtávú programidõszakban ismét sor kerülhet
hasonló beruházásokra, amelyek keretében lehetõség nyílhat a palini
probléma orvoslására is  jegyezte
meg a polgármester. A megoldás érdekében az is felmerült, hogy az önkormányzat a saját költségén valósítja meg a zajvédõ falat  tette hozzá.
A polgármesteri hivatal szakosztálya
megvizsgálta a lehetõségeket és kalkulációt készített a várható költségekre, melyek becsült összege azonban olyan magas  100-150 millió Ft
, hogy azt a város önerõbõl jelenleg
nem tudja felvállalni. Mindezek ellenére bíznak benne, hogy a város folyamatos és egyre nyomatékosabb
kérése a közeljövõben eléri célját, és
teljesíteni tudják a palini lakosok jogos igényét  zárta a válaszát Dénes
Sándor polgármester.

Uszodai bérletesek
kompenzációjáról
kérdezett
Horváth Jácint
Az uszodai bérletesek kompenzációjáról érdeklõdött közgyûlési
interpellációjában Horváth Jácint
önkormányzati képviselõ.
Mint mondta, 2014. szeptember
elsejével részlegesen bezárt az uszoda a fizetõ vendégek elõtt. Régóta
tudott, hogy az úszásnak nemcsak
stressz csökkentõ hatása van, hanem
a túlsúly, valamint egyes mozgásszervi és keringési betegségek megelõzésére is kiválóan alkalmas. A
bérletesek a fenti célok elérése céljából, valamint annak tudatában vásárolták meg az éves bérletüket, hogy
hétköznap 6.00-9.00 valamint
14.00-19.45 között nemcsak az
uszodát, hanem a fedett úszómedencéket is rendszeresen használhatják.
Válaszában Dénes Sándor polgármester elöljáróban felhívta a figyelmet arra, hogy az uszoda felújítási
munkálatai jelenleg az önkormányzat beruházásában a Kiemelt projekt Felhívás a Nyugat-Dunántúli
Operatív Program Megyei Jogú Városainak városrehabilitációs témájú
kiemelt projektjavaslataihoz (szociális célú városrehabilitáció) projekt
keretében folynak. A munkálatok

jellege, a munkaterület biztosítása
miatt a kivitelezést nem lehet mûködõ próbaüzem alatt elvégezni, ezért
vált szükségessé erre az idõszakra a
korlátozás. A polgármester hangsúlyozta: a 2014. évre váltott uszoda
bérletek 2015. évre vonatkozó meghosszabbítására született már javaslat  amely összhangban a képviselõ
javaslatával , komplexen kezeli a
látogatói kör felvetéseit.
Az uszodában jelenleg 8 fõnek
van éves bérlete szauna használattal,
6 fõnek éves bérlete és egy fõnek
éves szauna bérlete, így összesen 15
fõt érint az interpelláció. A bérletesek
közül 14 fõnek várhatóan a felújítás
után, egy fõnek 2014. 09.08-án járt le
a bérlete. Ezen bérlettulajdonosok
2014.09.01. és 2014.11.16-a között
összesen 237 alkalommal vették
igénybe az uszodát. Az egyeztetett
javaslat az, hogy ezen bérlettulajdonosok az uszoda felújítását követõ
teljes körû megnyitása után 4 hónap
idõtartamban, a bérletük lejártát követõen meghosszabbítást nyerjenek
függetlenül attól, hogy mennyit vették igénybe az uszodát. A tíz alkalmas bérletek  szauna-, infra kabin-,
kondi terem bérletek  esetében az a
javaslat, hogy amelyek 2014. 09.01.
és a felújítás befejezése között jártak,
járnak le, de nem kerültek felhasználásra, a fel nem használt részük az
uszoda felújítását követõ, teljes körû
megnyitás után, mindennemû külön
igénylés nélkül a nyitást követõ 30
napon belül felhasználhatóak legyenek.
A sportolói bérletesek (ezen bérlettulajdonosok tudták használni a
strandi medencét és 17 óra után az
uszodát 2014.09.01. és 2014.10. 17e között, valamint 2014.11.16-ig a
strandi medencét) számára az a javaslat, hogy 2015-ben a 8.000 Ft-os
bérletet, a mindenkor érvényes bérlet ár 75 százalékáért vásárolhassák
meg. Tehát a 2015-ös évre egy negyedévet nem kell kifizetniük. Ha
nem kívánnak 2015-ben sportolói
bérletet váltani, úgy 2015.03.31-éig
legyen érvényes a bérletük. A sportolók 2014.10.28-ig rendszeresen
használták az uszodát. Ez a látogatói közösség meghaladta a 200 fõt.
Abban az esetben, ha a szauna
elõbb megnyithatóvá válna, mint a
teljes uszoda, az a javaslat, hogy a
szaunához ne kelljen belépõ, csak
látogató jegyet kelljen váltani. Zárógondolatában Dénes Sándor
hangsúlyozta: bízik benne, hogy a
munkálatok elvégzésével az uszoda mûszaki állapota, komfortja jelentõsen javul, továbbá a javaslatok véglegesítését követõen a bér-
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letesek kompenzációja megnyugtatóan rendezõdik.
Friss információkért kattintson
az uszoda honlapjára.

A Dózsa György
utcai kaszárnya
és a Lazsnaki kastély
helyzetérõl kérdezett
Gábris Jácint
A Dózsa György utcai egykori
kaszárnya, valamint a Lazsnaki
kastély aktuális helyzetérõl érdeklõdött közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ.
Válaszában Dénes Sándor polgármester emlékeztetett arra is,
hogy a Dózsa György út 73-75.
szám alatti épületegyüttesben eredetileg 98 darab önkormányzati
bérlakás volt melyek fokozatos kiürítésérõl közgyûlési határozat
született.
A 73-as számú épületrészben
szerzõdés alapján a Vöröskereszt
hajléktalan ellátást végez. Az elmúlt négy évben 84 lakás kiürítése
történt meg a lakók más önkormányzati bérlakásokba való elhelyezésével.
A kiürített lakások bejárati ajtaját az illegális beköltözések elkerülése céljából az ingatlant kezelõ
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. ideiglenesen
befalaztatta, ezáltal az üres lakások õrzése egyszerûbbé és olcsóbbá vált.
Mostanra mindössze 14 bérlakásban laknak, a lakók közül 6 ellen régóta húzódó kilakoltatási eljárás zajlik, aminek eredményessége  figyelemmel a decembertõl
március 13-ig tartó kilakoltatási
moratóriumra  legkorábban áprilisban várható. A rendezett jogviszonnyal rendelkezõ 8 lakásbérlõ
elhelyezésére várhatóan a jövõ év
második felére lesz lehetõség,
aminek eredményessége nagyban
függ attól is, hogy milyen arányban és hol üresedik meg a jelenlegi lakásbérlõknek megfelelõ cserelakás.
Az épületegyüttes teljes kiürítése érdekében az ott lévõ 24 garázsbérleményt is meg kell szüntetni,
valamint a Vöröskereszt által mûködtetett Hajléktalan Szálló
Ellátóhely elhelyezését is meg kell
oldani.
A teljes kiürítést megelõzõen
azonban dönteni kell az épület-

együttes további sorsáról, azonban elõzetes becslések szerint
bármilyen funkció mûködtetése
céljából legalább 2 milliárd forintos ráfordítás szükséges a rendeltetésszerû
használatához.
Ilyen mértékû felújítási összeg
önkormányzati forrásból nem áll
rendelkezésre, míg vállalkozói
beruházói érdeklõdés, vagy pályázati forrásból való finanszírozási lehetõség jelenleg nincs. Az
épületegyüttes kiürítését követõen célszerû egyrészt a jövõbeni
funkciójának a kiválasztása,
másrészt a megvalósításához
kapcsolódó pályázati, finanszírozási lehetõségek megtalálása. A
koncepció és a hasznosítási alternatívák kidolgozása a kiürítést
megelõzõen, az akkori ingatlanpiaci helyzet és pályázati lehetõségek ismeretében lesz aktuális,
a döntést a közgyûlés fogja meghozni.
A Lazsnaki kastély ügyében az
alábbi választ adta a polgármester:
az Alkotmány utca 160. szám alatti helyi védelem alatt álló Lazsnaki kastély 3000 négyzetméter területû része az udvari melléképületei
mentén  a fõépület és az azt övezõ közlekedési terület kivételével
, egy szabadidõsportot mûködtetõ
vállalkozás részére van bérbe adva
30 napos felmondási idõ kikötésével. Az épület õrzésérõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. négyóránkénti megtekintéssel õrzõ-védõ cég útján gondoskodik.
Az ingatlan értékesítésére a kiürítését követõen több kísérlet is
történt, melyek közül egy alkalommal megkötött adásvételi szerzõdést kellett felbontani az autópálya
építés kapcsán felmerült területigény miatt bejelentett érdekmúlás
alapján. A többi alkalommal a versenytárgyalások eredménytelenek
maradtak.
A 2014-2020-as programozási
idõszakra szóló, a közgyûlés által a közelmúltban elfogadott 
Akcióprogram, az Akcióprogramot megalapozó Településfejlesztési Koncepció és Integrált
Településfejlesztési Stratégia ,
az ingatlanon található park
nagy részét az ipari parki bõvítésre alkalmas területek feltárását és a vasúti közlekedésbe történõ bekapcsolását lehetõvé tevõ
iparvágány létesítésének helyszínéül jelölte ki. Ezért a jövõbeni értesítés esetén vagy olyan vevõt kell találni, aki a park részt
nem kívánja megvásárolni, és a
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tervezett létesítmény mûködése
nem zavarja, vagy meg kell vizsgálni az iparvágány áthelyezésének lehetõségét.
Amennyiben a közeljövõben
nem sikerül elidegeníteni az ingatlant a fentiek szerinti kötöttségekkel, úgy szükséges a hasznosításra
vonatkozó koncepció kidolgozása.
A felújításhoz azonban szintén indokolt a pályázati források igénybevétele.

Balogh László a
közvilágításról
kérdezett

A Dózsa György út, valamint a
Rákóczi utca közvilágítása ügyében interpellált Balogh László
önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
Lakossági megkeresésre megkérdezte, van-e lehetõség a Dózsa György
út 59., 61., 61/a elõtti beszögelésben
kandeláber vagy villanyoszlop elhelyezésére. A Rákóczi utcai lakosok
kérését közvetítve felvetette, hogy a
76. szám elõtt ugyan van villanyoszlop, de az hónapok óta nem mûködik.
A képviselõ interpellációira adott
polgármesteri válasz az alábbiakat
tartalmazta: a közvilágítás fejleszté-

sére a 2014. évi költségvetés 25 millió Ft elõirányzatot tartalmazott. A
konkrét mûszaki tartalom meghatározásához a polgármesteri hivatal
több elõzetes egyeztetést folytatott,
amelyek során felmérték a lakossági
igényeket és a szakmai javaslatokat.
Mindezek figyelembevételével kidolgozás alatt van a végleges fejlesztési program, melynek során lehetõség nyílik arra, hogy figyelembe
vegyék mindkét utca lakóinak kérését is. Bíznak benne, hogy a fejlesztés megvalósulásával kielégítõ megoldást kap mindkét helyszín.
B.E.-Sz.Zs.-V.M.
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Szervezetfejlesztés
fõszerepben
Lezárul a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése elnevezésû pályázat. Az elért
eredményeket és az önkormányzatok számára a projekt
során kidolgozott új megoldásokat szakmai bemutatón ismertették.
Tárnok Ferenc elmondta, a
2013-ban az Új Széchenyi Terv
Államreform Operatív program
támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat keretében több
eredményt, hatást is elértek. A
változtatásokra azért volt szükség, mert egyes rendelkezések
értelmében megváltozott az önkormányzatok feladatköre, mely
a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti mûködésében is változásokat tett és tesz
szükségessé. A cél az volt, hogy
felmérjék, megtervezzék és megvalósítsák a szükséges változásokat
Többek között megváltozott a
feladat-ellátási rendszer optimalizálása, új hivatali szervezeti
struktúrát alakítottak ki, valamint
az önkormányzati intézmények,
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok hatékony mûködési struktúrájának kialakítása is
megvalósult a megfelelõ feladatellátási modell kidolgozásával. A
települési közszolgáltatásokat
úgy alakították ki, hogy figyelembe vették az állampolgári igényeket. Bevezették az integrált,
költségvetés tervezésre és vezetõi döntéselemzésre alkalmas
eszközöket. Térségi feladat-ellátási modellt alakítottak ki, meghatározták a funkcionális tevékenységet. Elkészítették az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyénak fenntartása érdekében a
megtakarítási, a hatékonyságnövelési forgatókönyveket. Lakossági felméréseket végeztek és a
vélemények figyelembe vételével hangolták össze a közszolgáltatásokat.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Évrõl-évre a Köszönet Napján, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Önkéntes és
Tehetséggondozó Pont ünnepi
rendezvényén mond köszönetet
a civil szervezet azon polgártársainknak, civil közösségeknek,
intézményeknek, vállalatoknak,
akik önkéntes munkájukkal gazdagabbá, szebbé tették városunkat és környezetét, adakozásukkal segítséget nyújtottak a rászorulóknak.
A Halis István Városi Könyvtár
konferenciatermében megjelenteket Lengyák István, az egyesület soros elnöke köszöntötte, majd az erkölcsi elismerésben részesülõk
munkáját megköszönve Dénes Sándor polgármester szólt az egybegyûltekhez: Mások boldogságában keresni önmagunk boldogságát, a közös boldogulásért élni és
dolgozni a humán értékek közül talán a legfontosabb. Mert ez a szemlélet és az ilyen motivációval végzett segítõ és teremtõ munka öszszegzi magában mindazt, ami emberré tesz minket, ami egyértelmû
választ ad arra a kérdésre, hogy mi
dolgunk e világon. Hiszen a segítõ-
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Köszönet Napja  díjátadással
készségben, a közös értékeinket támogató, másokért tenni akaró hivatástudatban benne van az önzetlenség, az erkölcsi tartás, az értékek
védelme, a hagyományok elismerése és elsõsorban a mások iránti tisztelet és szeretet. Mivel olyan példával szolgálnak, amely az identitásunkról szól, a hosszú távú gondolkodásról, az értelem és az értékek
elsõbbségérõl, szemben az érdekek
vezérelte gondolkodással. A polgármester beszédét követõen Preksen László, a König Kft. képviselõje osztotta meg gondolatait a társadalmi felelõsségvállalásról, és arról, miként értelmezik a cégnél ezt
a fontos munkát.
Budavölgyi Kálmán, NCKE ügyvezetõ elnöke évértékelõjében beszámolt a nagykanizsai iroda és civil közösségei által végzett tevékenységrõl. Megjegyezte:  fontosnak tartjuk az ilyen találkozókat, hiszen ilyenkor lehetõségünk van a
számvetésre, s egy oldottabb, felemelõ hangulatú környezetben a
körülmények is jobbak a kapcsola-

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Újévi Gálakoncert

tok kialakítására, továbbfejlesztésére, tervek generálására. Ezért itt is
kérem, hogy akinek ötlete, elképzelése van munkánk fejlesztésére, új
civil programok kialakítására, ha
teheti, keressen fel bennünket a civil irodában is, ami a könyvtár épületének alagsorában található, ahol
mindig szívesen látjuk önöket!
A díjak átadása elõtt a díjazottakat a Honvéd Kaszinó Városi Di-

ákszínpadának tagjai köszöntötték
mûsorukkal. Az év civil embere
idén Fehér Imre, civil önkéntese
Zsoldos Tamás pedagógus, civil
közössége a Honvéd Kaszinó, civil
fiatalja Pávlicz Erika, civil mecénása a Zalai Hírlap, civil szponzora a König Kft. lett az egyesület kuratóriumának döntése alapján.

ka és Pulai Gábor táncolt. A növendékek Csajkovszkij Csipkerózsika
címû mûvére mutatták be produkciójukat. Természetesen a kötelezõ újévi koncertek programjából nem hiányozhatnak az operák sem. Így került bemutatásra Rossini, A Sevillai
borbély sikerdarabjának nyitánya és
Mascagni Parasztbecsületének Intermezzo-ja. A mûsort lezáró Radetzky-mars igazi sikerszám, annak el-

nizsai Szimfonikus Zenekart profin
irányító karmester Sándor János, a
repertoárt összeállító Balogh Tünde
zenetanár, Vida Tamásné koncertmester és a Nagykanizsai Fúvós
Zenekart dirigáló Tatár Csaba érdeme is. Nem feledkezhetünk meg
azonban Pulai Viktória és Pulai
Dorka által betanított balettprodukciók hangulatos légkörérõl, a mûsort levezetõ Cseszkóné Borovics

lenére, hogy létrejöttének körülményei, évszáma (1848) és Radetzky
tábornok személyes életútja, magyar
vonatkozásait tekintve nem éppen
pozitívak.
A gálamûsort összegezve, elmondhatjuk, hogy kellemes este
volt. Ami a közel 60 tagú Nagyka-

Melinda szakszerû idegenvezetésérõl. Végül, de nem utolsósorban
mindkét zenekar tagjait dicséret illeti összjátékukért, amit az értõ, jó
közönség többször is vastapssal jutalmazott.

B.E.

Fotó: Halász Gyula
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A Hevesi Sándor Kulturális
Központ színháztermében rendezték meg a hagyományosnak tekinthetõ Újévi Gálakoncertet. A szervezõ Krátky István Zenei- és Kulturális Egyesület két blokkból álló
mûsort állított össze ez alkalomból.
A rendezvényt Nagykanizsa Város
polgármestere, Dénes Sándor ünnepi köszöntõje vezette fel.
A Háromnegyedben címet viselõ gála már elõre sejtetni engedte,
hogy a mûsorban keringõk és balettzenék lesznek a meghatározóak.
Nyitószámként Kodály Zoltán, Háry

János címû daljátékából az Intermezzo hangzott el. Ezt a verbunkost Lehár Ferenc Arany és Ezüst keringõje,
majd ifjabb Johann Strauss Kék Duna keringõje követte. A mûsorban a
keringõk mellett elhangzott a közkedvelt Mennydörgés és villámlás
polka, valamint a Monti csárdás klarinét szólóra épülõ változata. A szimfonikus zenekar mellett helyet kaptak a Nagykanizsai Fúvós Zenekar és
a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola balett-tanszakának növendékei.
A balett blokkban Delibes, Sylvia
balettjének Pizzicatojára Pulai Dor-

H.Gy.
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Hurka, kolbász
és egyéb
finomságok
a palini
focipályán

Nagyszabású fesztivál színes programokkal
Január 24-én immár a XV. Répafõzõ Fesztivált rendezi meg a
Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület, a tulajdonában lévõ Mindenki Házában.
Ez a ház, az egyesületen belül
mûködõ Nyugdíjas Klub, a dr. Kotnyek István Kertbarát Kör, a MiNõk Klubja, a fiatalok Zumba
Klubja és az októberben indult, Vajda Margit zenepedagógus által vezetett Kerekítõ foglalkozás, a kisbabáktól és szüleiktõl kezdve valamennyi korosztály számára nyújt
hasznos idõtöltési lehetõséget, kikapcsolódást. Köteles Józsefnét, az
egyesület tavaly megválasztott elnökét az idei év terveirõl kérdeztük.
Most a répafõzõ versenyre koncentrálunk  bocsátotta elõre az elnök.  Idén több változást is bevezettünk, ezek közül a díjtalan belépés a legjelentõsebb, de jelentkezési
lapot sem kell kitölteniük a versenyzõknek, mert csak felesleges tortúrát
jelentett eddig is a jelentkezõknek.
I. kategóriában: Hagyományos
egytál répaétel savanyított répából, II. kategóriában: Répából készült ételkülönlegességek, III. kategóriában: Répás rétes és répás édességek szerepelhetnek. A meghirdetett versenyre az ételek leadási határideje január 24. 10.30  13 óra
közti idõszak lehet. Eddig kettõ kategória volt, de mára már ez kevésnek bizonyult a versenyzõ ételek
sokféleségének köszönhetõen.
A további tudnivalókról elmondta,
hogy az érdeklõdõk a répafõzõ fesztivál részleteirõl a média mellett az
egyesület honlapjáról (www.miklosfa.hu), valamint a megjelentetett plakátról és a facebook közösségi oldalán szerezhetnek tudomást. Azt sem
lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a

miklósfai répafesztiválnak már országos híre van, és fogadni tudják a
messzi tájról érkezõ versenyzõket,
érdeklõdõket is. Minden versenyzõ
oklevelet kap, megörökítve és megköszönve a részvételét.
A kóstolóért nem, de a répavacsoráért fizetni kell  jegyezte meg az
egyesületi elnök. Egy tál helyben
fõzött paradicsomos, babos, húsos
répa 500 forintba kerül, míg az
édes, vagy sós ízesítésû répás rétesért 300 forintot kell fizetni. A zsûrizett ételek kóstolója természetesen
ingyenes, hiszen ez alapján dõl el, ki
kapja a közönségdíjat. Aki szereti a
miklósfai asszonyok híres, régi receptje alapján készült füstölt csülkös, babos, vagy a húsos répát, látogasson el 24-én a Mindenki Házába,
melynek udvarán három nagy üstben, mintegy 300 adag ételt fõznek
a vendégek számára.
A program 9 órakor a hagyományos öregfiúk futballmérkõzéssel
veszi kezdetét a miklósfai iskola
tornatermében. A 16 órakor kezdõdõ ünnepélyes megnyitót a Tüttõ János Nótaklub mûsora követi, Major
Lajos vezetésével. Ezt követõen,
Tatár Csabával az élen, a Nagykanizsai Ifjúsági Fúvószenekar szórakoztatja a közönséget.  Idén õk
lesznek a mi sztárvendégeink  magyarázta lelkesen Köteles Józsefné,
Aranka.  Lokálpatrióta szemlélet
alapján elsõdleges szempontnak
tartjuk a helyi, és természetesen a
kanizsai tehetségek bemutatását.
A zsûrizett ételek kóstolója 18
órától lesz, a répavacsorára fél órával késõbb, 18.30-tól nyílik lehetõség. A verseny hivatalos része
19.30-tól az eredményhirdetéssel és
a díjak átadásával zárul. Kategóriánként az 1-3 helyezettet díjazza a
Rákhely Árpád gasztronómiai sza-

koktató által vezetett zsûri. Az éjszakába nyúló mulatásról, a jó hangulatról Aranyi Tibor és Vivien, valamint Major Lajos gondoskodik.
Az év további programjairól szólva
az egyesületi elnök elöljáróban elmondta: megoldódott a régi gondunk,
már nem kell azon töprengnünk, hogy
miért nem járnak be a miklósfai fiatalok az intézménybe. Öröm látni, hogy
jól érzik magukat a Házban.
A hagyományokkal nem szakítunk, legjelentõsebb rendezvényeink
közé tartozik a pálinkafõzõ verseny,
a nyugdíjasok maszkabálja, a nõnap,
a borverseny borlovagok részvételével. Augusztusban lesz a Nagyboldogasszony napi búcsú, a falu legnagyobb ünnepe, szeptemberben szüreti rendezvényt tartunk, és december
6-án a település névadóját, Szent
Miklós napját ünnepeljük meg.
Bemutatkozási lehetõséget fogunk
biztosítani a helyi tehetségeknek is.
Szeretnénk könyvet megjelentetni
Kotnyek István fotómûvész alkotásaiból, melyek a 70-es évektõl kezdve
örökítették meg miklósfát, az itt élõ
embereket az utókor számára. Hogy
a terveinket meg tudjuk valósítani, sikeresen kell szerepelnünk pályázatokon  tette hozzá.  A könyv kiadásához a miklósfai iskolával történõ
megállapodás alapján nyújthatunk be
az FM-hez pályázatot és szerezhetünk támogatást. Lehetõségünk lesz
az önkormányzat kulturális alapjára
is pályázni. A jövõt illetõen, több pályázati lehetõség nyílik meg elõttünk,
ha a miklósfai kerekrépa szerepel a
helyi értéktárban. Ennek elindításához ígért segítséget egyesületünknek
Karádi Ferenc alpolgármester úr 
összegezte a terveiket Köteles
Józsefné elnök.
Bakonyi Erzsébet

A fotó egy 1939-es
disznóvágáson készült

A Palini Sport és Kulturális
Egyesület nevében Kuti László
elnök január elsõ hétvégéjén hagyományõrzõ disznóvágásra invitálta Palin, no és persze Kanizsa apraja-nagyját.
Az érdeklõdõk immáron harmadszor élhették át a hagyományos disznóölés hangulatát a palini futballpályán. A két áldozatot,
a 150 és 230 kilós sertést a nap
folyamán Bacsi István böllér
szakszerû munkája változtatta át
mindenféle disznótoros finomsággá. Amik (és a szervezõk lelkesedése) láttán aztán megfogalmazódott, a hagyományt folytatni
kell. Ezt a gondolatot erõsítette
meg Dr. Erdõs László, a városrész
önkormányzati képviselõje is.
Kanizsa

Családgondozót
keresnek
A Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ pályázatot hirdet családgondozó munkakör betöltésére.
Benyújtási határidõ:
2015. február 02.
Részletes
információk:
https://kozigallas.gov.hu;
www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu;
www.surd.hu
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Utcák, terek és parkok új elnevezései Nagykanizsán
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése egyes utcák, terek és parkok
elnevezésére vonatkozóan a 258/2014.(XI.27.) számú határozatával az alábbiakról döntött:
1. Hatályon kívül helyezi a Szabadhegyen adott alábbi közterület-neveket: Patak utca, Betyár utca, Harang utca, Kõkereszt utca.
2. Hatályon kívül helyezi a Szabadhegyen adott alábbi közterület-neveket: Barátos utca, Déva utca, Gelence utca, Kovászna utca,
3. Hatályon kívül helyezi a Délkeleti városrészben (városi köztemetõtõl
keletre) adott alábbi közterület-neveket: Aradi vértanúk tere, Aulich Lajos utca, Dessewffy Arisztid utca, Kiss Ernõ utca, Knézich Károly utca, Lahner
György utca, Lázár Vilmos utca, Leiningen-Westenburg Károly utca, NagySándor József utca, Pöltenberg Ernõ utca, Schweidel József utca, Török Ignác utca.
4. Hatályon kívül helyezi az Észak-keleti városrészben (Téglagyári lakópark) adott alábbi közterület-neveket: Bilkei utca, Füzértekercs utca, Kék Csillag utca, Eszterházy Pál utca, Medgyaszay István utca, Stern tér.
5. Hatályon kívül helyezi a Thury városrészben (volt Thury laktanya területén)
adott alábbi közterület-neveket: Berkes József utca, Dandár utca, Orbán Nándor
utca, Cseke Ferenc utca.
6. Hatályon kívül helyezi a Palin városrészben adott alábbi közterület-nevet:
Lovarda utca.
7. Hatályon kívül helyezi a Látóhegyen adott alábbi közterület-nevet: Látóhegyi út.
8. A Közgyûlés a lentebb felsorolt közterületeket az alábbi névvel jelöli meg:
Palin: 0570, 0592, 11775 hrsz-ú utak: Basakúti út. 4394/13 hrsz-ú magánút:
Körsánc utca. 4394/27 hrsz-ú magánút: Gyurgyalag utca. 4120 hrsz-ú közút: Nefelejcs utca. 4089 hrsz-ú közterület: Kétárok utca. 4291/8 hrsz-ú közút: Juharfa
utca. 4072 hrsz-ú út: Kastély köz. 4056/1 hrsz-ú út: Lovarda utca. 4693 hrsz-ú
közterület: Borostyán park.
Kiskanizsa: 5930 és 5931 hrsz. út és 6043 hrsz-ú közterület: Szokol utca. 7379
hrsz-ú út és 5943 hrsz-ú közterület: Hidegkúti utca. 6140 hrsz-ú gyalogút: Árvácska sétány. 5791 hrsz-ú tér: Vidos József tér. 6512 hrsz-ú közterület: Libolca
tér. 6586/3 hrsz-ú közterület északnyugati része: Sáska tér. 7255/2 hrsz-ú közterület: Tölgyfa tér. 5562 hrsz-ú út: Mánta utca.
Bajcsa: 40175/3, 40134/2 és 40033 hrsz-ú közterületek: Országzászló
tér. Északi városrész és Ipari park: 360/53 hrsz-ú közterület: Napraforgó
tér. 4382 hrsz-ú közterület: Kálvária tér. 635/6 hrsz-ú saját használatú út:
Kolostor utca. 649/113 hrsz-ú út: Kovászna utca. 649/62 hrsz-ú Csáktornya utca nyugati végének dél felé vezetõ ága: Puchheim utca, az ebbõl
délkelet felé kiágazó utca: Akko utca. 649/89 hrsz-ú Lendva utca nyugati része: Csáktornya utca. 649/89 hrsz-ú Lendva utca keleti kiágazása:
Gelence utca. 649/62 hrsz-ú Csáktornya utca keleti végén DNY felé és a
649/18 hrsz-ú út észak felé ágazó útszakaszai: Gleisdorf utca. 649/37
hrsz-ú Magyarkanizsa utca NY-i végén észak felé kiágazó második (keleti) utca: Salo utca. 649/57 hrsz-ú út keleti része: Medgyaszay István sétány. 4378/53 hrsz-ú út: Fiume utca. 1839/114 hrsz-ú út: Zala György utca. 654/2 hrsz-ú Virág Benedek utca északi vége: Vámház utca.
Sánc és Szabadhegy: 13544/7 hrsz-ú magánút: Hold utca. 13425/12 hrsz-ú út:
Kerekes utca. 054/3 hrsz-ú közterület: Csónakház sétány.
Belváros: 2059/3 hrsz-ú tér: Szent József tér. 2059/5 hrsz-ú közterület
északi része: Tandor Ottó sétány. 1961 hrsz-ú ingatlan: Aradi udvar. Az
Arany János utca keleti folytatásaként a Királyi Pál utcáig tartó új utca:
Arany János utca. A Királyi Pál utca keleti irányú meghosszabbításaként
(1420 hrsz és 1363/52 hrsz. északi része) a Petõfi utcáig tartó új utca: Királyi Pál utca. A Zrínyi utca keleti irányú meghosszabbításaként a Teleki utcáig kiépített új utca: Színház utca. A Dózsa utcából dél felé nyíló 1721/1 hrszú utca: Kamara utca.
Keleti városrész és volt Thury laktanya területe: 3046/10 hrsz-ú utca: Farkas
Ferenc utca, 3053/5 hrsz-ú közterület: Bille tér.
Katonarét: 3461/7 hrsz-ú tér: Jázmin park.
Déli városrész: 3756/1-2, 3758 hrsz-ú út: Kerektó utca. 3765 hrsz-ú út: Leányvár utca. 0195 hrsz-ú út: Csákány utca. 1960/2 hrsz-ú közterület: Bécsi korzó.
0159, 3923/2, 3921/5 hrsz-ú út: Potyli utca.
Nyugati ipartelep: 4930/4 hrsz-ú út: Üveggyár utca. 0407/1-2-3, 4924/8-9
hrsz-ú út: Kemping utca. 4918/6 hrsz-ú közterület: Ifjúsági park.
Bagola és Kisfakos városrész: 01051 hrsz-ú út: Fakosi út. 01021 hrsz-ú út
nyugati része, 01022/5 és 20107 hrsz-ú út: Angyalhegyi utca.
Miklósfa városrész: 02185, 30259/1 hrsz-ú út: Répa utca. 30219/6 hrsz-ú magánút: Csikó utca.
Szentgyörgyvári-hegy I. hegyhát: 02202 és 32610 hrsz-ú utak a Szentgyörgyvári-hegy nyugati szélén: Szekér út. 32501 és 02203/1 hrsz-ú út a Kishegyi úttól nyugatra: Gólya út. 32612/13 hrsz-ú út a Kishegyi úttól nyugatra: Seregélyes út.

Szentgyörgyvári-hegy II. hegyhát: 32140 hrszú, a Szent György út és Romlottvári út közti út: Cinege út. 32034 hrsz-ú, a Romlottvári útból nyíló zsák-út:
Pinty út. 32037 hrsz-ú, a Romlottvári útból nyíló zsák-út: Harkály út. 02215 és
31926 hrsz-ú, Miklósfától a Romlottvár felé vezetõ út: Cseke Ferenc út.
Hegyalja út  Édenkert út  Nagybagolai út közti terület: 31729/11 hrsz-ú,
a Nagybagolai útból észak felé nyíló zsák-út: Kökény út. 31703 hrsz-ú, a
Hegyalja út és Kis Éden út közti út: Szent Donát út. 31663/2 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsák-út: Életfa út. 31655/4 hrsz-ú, a Hegyalja útból
keletere nyíló zsák-út: Fügefa út. 31651 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletre nyíló zsák-út: Mandulás út. 31646 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsákút: Körtefa út. 31644/2 hrsz-ú, a Hegyalja útból keletere nyíló zsák-út: Almafa út. 31594 és 31601 hrsz-ú, a Kis Éden útból nyíló zsák-út: Barackfa út.
31609/1 hrsz-ú, a Kis Éden útból nyíló zsák-út: Szilvafa út. 31675 hrsz-ú
zsák-út: Málnás út. 31686 hrsz-ú zsák-út: Eperfa út. 31692 hrsz-ú zsák-út:
Szamócás út. 31599 hrsz-ú, az Édenkert utcából nyugatra nyíló zsák-út: Szedres út. 31557 hrsz-ú, a Szõlõskert útból délre nyíló út: Ádám út. 31567 hrszú, a Kútvölgyi és Édenkert közti út: Éva út.
Édenkert út  Keresztfai út  Nagybagolai út közti terület: 31425 hrsz-ú,
a Hegyalja útból délre nyíló zsák-út: Nyest út. 31474 hrsz-ú, az Édenkert
útból keletre nyíló zsák-út: Menyét út. 31489 hrsz-ú, a Keresztfai útból
nyugatra nyíló zsák-út: Sün út. 31496/5 hrsz-ú, az Édenkert és Keresztfai út
közti út: Mókus út. 31500/4 hrsz-ú, a Keresztfai útból nyugatra nyíló zsákút: Egres út. 31510/5 hrsz-ú, a Nagybagolai útból keletre nyíló zsák-út: Ribizke út.
Romlottvári út - Nagybagolai út  Rigó út által határolt tömb: 31750/3
és 31749/6 hrsz-ú, a Nagybagolai úttól délre húzódó út: Fácános út.
31749/6 hrsz-ú út déli része: Gém út. 32707/3 hrsz-ú, a Nagybagolai útból délre nyíló zsák-út és a 31736/1 hrsz-ú út leválasztandó északnyugati
része Foglyos út. 31736/1 hrsz-ú, a Nagybagolai útból délre nyíló zsák-út
keleti része: Fürjes út. 31758/6 hrsz-ú, a Nagybagolai úttól délre lévõ
zsák-út: Bíbic út 80. 32715 és 31750/10 hrsz-ú a Barátgödöri útból keletre és a 31780 hrsz-ú, a Nagybagolai útból nyugatra nyíló zsák-utak: Szalonka út 82, 83, 84. 31786/4 hrsz-ú út: Fülemüle út. 32721/2 hrsz-ú, a
Romlottvári úttól keletre lévõ zsák-út: Fecske út. 32744 és 31839 hrsz-ú
út a Barátgödöri és Rigó út között: Vörösbegy út. 31911 hrsz-ú, a Rigó útból keletre nyíló zsák-út: Kakukk út. 31808/3 hrsz-ú zsák-út: Veréb út.
31810/4 hrsz-ú zsák-út: Gerle út. 31911 hrsz-ú, a Rigó útból keletre nyíló zsák-út: Karvaly út.
Kisbagolai-hegy: 0129 és 0130 hrsz-ú út (a vasút mentén): Darvas út. 0128/14
hrsz-ú út: Atya út. 20783 hrsz-ú, a Kisbagolai úttól északkeletre húzódó út: Kócsag út. 20756/3 hrsz-ú, a Kisbagolai útból nyugatra nyíló zsák-út: Varjas út.
20797/2 hrsz-ú, a Kisbagolai útból keletre nyíló zsák-út: Holló út. 20819 és
20824 hrsz-ú, a Kisbagolai útból keletre nyíló zsák-út: Sólyom út. 20830/4 hrszú, a Kisbagolai útból keletre nyíló zsák-út: Szarka út.
Nagybagolai-hegy: 20961 hrsz-ú, a Szõlõsgazda és Kerekalja út közti
út: Vincellér út. 20947/6 hrsz-ú, a Szõlõsgazda útból nyugatra nyíló zsákút: Lugas út. 20941/2 hrsz-ú, a Szõlõsgazda útból nyugatra nyíló zsák-út:
Fürt út. 21005 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Barázda út.
21029 hrsz-ú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Nyitnikék út. 21042 hrszú, a 61. útról nyugatra nyíló zsák-út: Venyige út. 21056 hrsz-ú, a 61. útról
nyugatra nyíló zsák-út: Kordon út. 21060/1 és 21067/6 hrsz-ú, a 61. útról
nyugatra nyíló zsák-út: Iccés út. 21072 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra
nyíló zsák-út: Kádár út. 21092 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsákút: Ászok út. 21108 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út: Korsó
út. 21136/4 és 21120/2 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsák-út:
Vesszõ út. 21148/7 és 21147/6 hrsz-ú, a Présház útról nyugatra nyíló zsákút: Kulacs út. 21257/5 hrsz-ú, a Présház útról keletre nyíló zsák-út: Cimbora út. 01043 hrsz-ú út (61. fõközlekedési út): Szentpéteri út. 01036/16
hrsz-ú, a Szõlõsgazda útból keletre nyíló zsák-út: Sarló út. A 114/2003.
(IV. 23.) kgy. határozatban szereplõ 1303 és 1288 hrsz-ú, helyesen 21303
és 21288 hrsz-ú Vasvilla út északkelet felé elágazó 21288 hrsz-ú része: Taliga út.
Látóhegy: 0118/1-2, 0120 hrsz-ú, a Csónakázó-tóhoz vezetõ út: Majális
út. 13025 hrsz-ú Látóhegyi út neve az út egységes kezelése érdekében: Rizling út. 21591 hrsz-ú, a Kilátói útról nyugatra nyíló zsák-út: Furmint út.
21805/22 hrsz-ú, a Kilátó útból délre nyíló zsák-út: Izabella út. 21805/6
hrsz-ú, a Kilátó útból délre nyíló zsák-út: Tramini út. 21879/4 hrsz-ú, a
Hegyháti útból délre nyíló zsák-út: Kékfrankos út. 21873 hrsz-ú, a Hegyháti útból délre nyíló zsák-út: Zöldszilváni út. 21869 hrsz-ú, a Hegyháti útból
délre nyíló zsák-út: Veltelini út. 21867 hrsz-ú, a Hegyháti útból délre nyíló
zsák-út: Burgundi út. 21856/1 hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló zsák-út:
Rozé út. 21854/9 hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló zsák-út: Leányka út.
21850/7 hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló zsák-út: Cabernet út. 21842/4

2015.01.16.

8:33

Page 11

2015. január 15.
hrsz-ú, az Oportó útból délre nyíló út: Cserszegi út. 21711/4 hrsz-ú, a Kilátó útból délre nyíló út: Csabagyöngye út. 21830 hrsz-ú, a Kilátó útból
keletre nyíló zsák-út: Szent Bertalan út. 21538/3 hrsz-ú, a Kilátó útból
nyugatra nyíló zsák-út: Törköly út. 21414 hrsz-ú, a 61. útból keletre nyíló zsák-út: Pálinkás út. 21403/6 hrsz-ú, a 61. útból keletre nyíló zsák-út:
Merlot út. 13098/1, 13077/4 hrsz-ú, a 61. útból keletre nyíló zsák-út: s.h.
út: Szamorodni út. 13067 hrsz-ú, a Boroskupa útból keletre nyíló zsák-út:
Juhfark út. 13059/11-12 hrsz-ú, a Boroskupa útból keletre nyíló zsák-út:
Szüret út. 13059/19 hrsz-ú, a Boroskupa útból keletre nyíló zsák-út: Óbor
út.
Förhénc-hegy: 11849 hrsz-ú, az Öregförhénc útból keletre kiágazó út:
Lejtõ út. 11904 hrsz-ú, az Öregförhénc és Újförhénc-hegy közti völgyben
haladó út: Völgy út. 11994 hrsz-ú, az Újförhénc-hegyre felvezetõ út: Domb
út.
9. A Közgyûlés az alábbi közterület-elnevezésekrõl szóló határozatait módosítja, mivel egyes helyrajzi számok nem egyeznek a tényleges ingatlannyilvántartási állapotokkal:
a) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatában szereplõ 2433 hrsz. helyesen
32433 hrsz., és nem a Nagybagolai út, hanem a Kishegyi út része
b) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 1925/1 hrsz. helyesen
31925/1 hrsz., és nem a Nagybagolai út, hanem a Rigó út része
c) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 1528 hrsz. helyesen 31528
hrsz., önálló telek és nem része az Édenkert útnak,
d) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 1531 hrsz. helyesen
31531 hrsz., önálló telek és nem része a Hegyalja útnak,
e) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 527 hrsz. helyesen 31527
hrsz., a Hegyalja út része
f) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 1529 hrsz. helyesen 31629
hrsz., a Kis Éden út része
g) A 114/2003.(IV.23.) kgy. határozatban szereplõ 1599. hrsz-ú Kilátói út helyesen 21598 hrsz.
h) A 114/2003.(IV.23.) kgy. határozatban szereplõ 13078 hrsz-ú Boroskupa
út helyesen: 13078/3 hrsz.
i) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 1899 hrsz-ú Barátgödöri út
helyesen 31899 hrsz., és kiegészül a 32742, 31857, 31899, 32782 és 32032
hrsz-ú út megosztás utáni déli végével
j) A 127/2000.(IV.25.) kgy. határozatban szereplõ 2433, 1731, 1525 és
1925/1 hrsz-ú Nagybagolai út helyrajzi számai helyesen: 31731, 31525, 20719
k) A 127/2000. (IV. 25.) kgy. határozatban szereplõ 1580 hrsz-ú Kútvölyi út
helyesen 31580 hrsz, és kiegészül a 32549 hrsz-mal.
l) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplõ 1495 és 1614 hrsz-ú Kövidinka út helyesen 21495 és 21614 hrsz, mely kiegészül a 01045 hrsz-mal,
m) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplõ 991 hrsz-ú Szõlõsgazda
út helyesen 20991 hrsz, mely kiegészül a 13236 hrsz-mal,
n) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplõ 904 hrsz-ú Kerekalja út
helyesen 20904 hrsz, mely kiegészül a 20857, 01029/6 és 13527 hrsz-ú utakkal,
o) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplõ 733 hrsz-ú Keresztfai út
helyesen 20733 hrsz, mely kiegészül a 31503/1 és 20772 hrsz-ú utakkal, valamint a 31925/1 hrsz-ú Rigó út leválasztandó északkeleti szakaszával,
p) A 114/2003. (IV. 23.) kgy. határozatban szereplõ 1640 hrsz-ú Othelló út
helyesen: 21640 hrsz., mely kiegészül a 21611/11 és 21612 hrsz-ú utakkal.
A határozat teljes terjedelmében a nagykanizsa.hu oldalon található meg.

Kanizsa  Hirdetés
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Változtak a párlatfõzés szabályai
Tájékoztató a magánfõzés (saját fogyasztásra történõ házi párlatfõzés
saját tulajdonú desztilláló-berendezésen) önkormányzati jövedéki adójával kapcsolatos bejelentési kötelezettségrõl.
2015. január 1-jétõl a magánfõzés adózási szabályozása több tekintetben is
változott.
2015. évtõl a magánfõzõ desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfõzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság jár el.
A magánfõzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfõzésre
szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követõ 15 napon belül, illetve amennyiben a berendezés megszerzése 2015. január 1-jét megelõzõen történt, 2015. január 15-ig kell bejelenteni a tulajdonos magánszemély lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
Tehát, aki 2015. január 1-jét megelõzõen magánfõzéshez használt desztilláló berendezést vásárolt, bejelentést kell tenni az önkormányzati adóhatósághoz.
A bejelentésben a nevet, lakcímét, adóazonosító jelet, a tulajdonszerzés idõpontját és a desztilláló-berendezés ûrtartalmát kell megadni, továbbá a berendezés tárolásának, használatának helyét is, ha az eltér a magánfõzõ lakcímétõl.
Egy desztilláló-berendezés több személy közös tulajdonát is képezheti, ilyenkor a tulajdonosok választása szerint kell bármelyikük lakóhelye szerinti önkormányzathoz megtenni a bejelentést. Az adott önkormányzat értesíti e bejelentésrõl a többi érintett hatóságot/adóhatóságot.
A saját fogyasztás céljából elõállított magánfõzött párlat adómentessége 2015.
január 1-jétõl megszûnik, és amennyiben tárgyévben a magánfõzõ állít elõ párlatot,
1000 forint/év átalányadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. A magánfõzés utáni
adóbevallást évente egyszer (elsõ esetben a 2015. évi adóévrõl 2016. január 15-ig),
az átalányadó-fizetési kötelezettséggel együtt, a tárgyévet követõ év január 15-ig
kell benyújtani, illetve teljesíteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
2015-tõl a magánfõzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a gyümölcstermelõ magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a magánfõzõ rendelkezik gyümölcstermõ területtel.
Amennyiben a magánfõzõ tárgyévben nem állított elõ párlatot a berendezésen,
nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége.
Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése esetén haladéktalanul bejelentést
kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon
meg kell semmisíteni. Az átalányadózás mellett elõállított párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktárnak értékesíthetõ, mely esetben a desztilláló-berendezés
bejelentésérõl és az éves átalányadó megfizetésérõl kiállított önkormányzati
adóhatósági igazolás igazolja a párlat eredetét.
A bejelentésrõl és az adóbevallásról szóló nyomtatványok a polgármesteri
hivatal adóügyi csoportjánál megtalálhatók.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi
idõpontokban
és helyeken
szervez véradást:
2015.01.15.
Vöröskereszt 10:00  13:00,
Belezna 14:30  16:30
2015.01.20.
Perfect Med 12:00  13:30,
Miháld 15:00  17:30
2015.01.22.
Eszteregnye 12:00  14:00,
Becsehely 15:00  18:00
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2015. január 15.

Minden csengõnek lelke van
Január 18. 17:00
SICC PSZT! - zenés mesejáték,
a Hakapeszínház elõadása 2-10
éveseknek, a Kemény Henrik
Emlékturné keretében. Belépõdíj: elõvételben 1 000 Ft, az elõadás napján 1 200 Ft.
Január 19. 17:00
A VÍZ ÚTJA - film a KisBalatonról. Maros Sándor és
Czigóth Sándor filmjének bemutatása. A belépés DÍJTALAN!
Január 20. 19:00
Színház - Hevesi bérlet
Neil Simon: MEZÍTLÁB A
PARKBAN - komédia. A Körúti
Színház elõadása. Fõbb szereplõk: Pikali Gerda, Kautzky
Armand, Koncz Gábor, Oroszi
Tamás, Frajt Edit. Belépõdíj:
3500 Ft.
Január 21. 17:00
Én hobbim sorozat
ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK id. Bûcs Lajos sportbélyeg gyûjteményének bemutatása.
Megnyitja: Horváth László.
Megtekinthetõ: február 15-ig
Január 22. 17:30
Öko-kör - ENERGIATAKARÉKOSSÁG A CSALÁDOKNÁL. MIT TEHETÜNK A
HATÉKONYABB ENERGIA
FELHASZNÁLÁSÉRT (FÛTÉS, HÕ, VÍZ...)?
Elõadó: Nagy Tibor, mérnök. A
belépés DÍJTALAN!

Január 15. 19:00
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
Cseh Tamás emlékest - kávéházi, gyertyafényes hangulatban a
Vodku fiai zenekarral, különleges kávé és teafogyasztási lehetõséggel. Belépõdíj: elõvételben
1200 Ft, a helyszínen 1600 Ft.
Információ: 0693/510-011.
Január 17. 18:00
KANIZSA BIG BAND - 10
éves jubileumi koncert
Belépõdíj: 1 000 Ft. Információ:
Vámos Béla, 06/30-9949-185.
Honlap: www.kbb.hu

Január 15. 18:00
DJANGO FESZTIVÁL
2015 január 23-án 105 éve született a django szwing szülõatyja, Django Reinhardt. Az évforduló alkalmából kerül megrendezésre a fesztivál.
Január 20. 9:00
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! KLUB.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

1.qxd

Fokos, juhászkampó és csengettyû: ezen eszközök készítésével alig tíz ember foglalkozik az
országban. Horváth István köztük van. Közel tizenöt éve gyakorolja ezt a mesterséget, szívvel-lélekkel.
 Óriási a szenvedélyem a lovak
iránt. Tartok is otthon lovakat,
most születnek majd csikók. Innen
eredeztethetõ a csengettyûöntés az
én életemben. A csikók nyakában
ugyanis csengõ van  mondta Horváth István. A tévében látta a csengettyûöntés folyamatának a bemutatását, ekkor határozta el, ha hazánk északkeleti részében jár, mindenképpen ellátogat Hodossy
Gyulához. Így is lett.
 Körülbelül tizenöt éve Miskolc környékén nyaraltunk. Míg a
család Kassán volt, addig én ellátogattam Edelénybe Gyula bácsi-

hoz, akitõl ellestem ennek a mesterségnek a fogásait. Ez már több
mint tíz éve volt  emlékezett viszsza a csengettyûöntõ.
Azt mondja, a csengettyûöntés
nagyon hosszadalmas folyamat és
óriási az energiafelhasználása. A
csengõöntés nagy ügyességet és
türelmet igénylõ munka, és rengeteg részmozzanatból áll. A csengõhöz több nyersanyag szükséges,
így a réz, a homok, a fa, a szénpor,
valamint bizonyos szerszámok.
Ahogy a mester elmondta, a téli
idõszak nem megfelelõ a csengettyûkészítésre, mert a réz hamar
hûl, és megfagy.  Amint a tûzrõl
az ember leveszi, annyit veszít a
hõjébõl, hogy zárványos lesz a
csengõ, mire az ember megönti 
mondta. A mesternek több méretû
és hangú sablonja van, melyekbe a

sárgarezet önti. Öntõszekrényt,
egy kettévágott mûanyag csövet
használ, melynek az egyik felét
kvarchomokkal tölti meg. Ezt jól
összetömöríti. Ebbe helyezi bele
az öntõsablont, és ráhelyezi a sablon másik felét, és szintén nedves
homokkal tölti meg.
 A felsõ rész homokjában marad egy apró rés, ez lesz a csengõ
fogantyúja. Mellette pedig kialakítok másik két lyukat. Ezeken ke-

resztül tudja majd kiszorítani a
benne maradt levegõt az üreget kitöltõ sárgaréz. Az egyik részben
lesz a henger pozitív, míg a másikban a negatív formája  mutatja be
a folyamatot. Ezt követõen újra
összerakja a formákat sablon nélkül, ebbe folyik a közel ezer fokos
olvadt réz. A kihûlt csengõket ezek
után még alakítani kell, le kell csiszolni a sorjákat, fényesíteni és
gravírozni szokták és beleépítik az
ütõt.
Horváth István azt mondja, nincsen két egyforma csengõ, mindegyiknek saját lelke van, de sajnos
mára már csökkent a jelentõsége.
Régebben a karácsonyfák elengedhetetlen dísze volt, valamint az állatok legeltetésénél és õrzésénél
nélkülözhetetlen volt a csengõ és a
kolomp. Leginkább öreg vagy már
meddõ kancát választottak ki,
mely szabadban nem szalad elõre,
így összetartja a ménest. Ezt csak a
háznál vagy tanyán nevelkedõ csikóra használták. A csengettyû szavát a kanca ugyanúgy megjegyzi,
mint csikója nyerítését, annak
hangja alapján keresi. A szépen
szóló csengõ büszkeség volt.
Használói megkülönböztettek sivítós, jajgatós, rezgõs vagy dongószavú csengõket, mely egyben a
csengõ nagyságát is jelzi. A fogatok esetében télen a csengõk hozzájárultak ahhoz, hogy a fogatok
egymásba ne rohanjanak. Ahogy
Horváth István kiemelte, a gazdák
és pásztorok a csengettyûket országos vásárokon szerezték be.
V.M.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán  január 15. január 31-ig
2015. január 15.
2015. január 16.
2015. január 17.
2015. január 18.
2015. január 19.
2015. január 20.
2015. január 21.
2015. január 22.
2015. január 23.
2015. január 24.
2015. január 25.
2015. január 26.
2015. január 27.
2015. január 28.
2015. január 29.
2015. január 30.
2015. január 31.

KIRÁLY KALMÁR U. 4.
93/536-620
REMÉNY GARAY U. 14.
93/314-967
SALVIA RÓZSA U. 6.
93/536-610
BENU TÁBORHELY U. 4.
93/510-135
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2.
93/516-280
BENU ARANYSZARVAS ROZGONYI U. 1. 93/311-531
BELVÁROSI ERZSÉBET TÉR 1.
93/310-403
FAGYÖNGY SZEKERES J. U. 2-8. 93/310-367
BENU KATONARÉTI TAVASZ U. 26. 93/311-607
KELETI ZEMPLÉN GY. U. 6.
93/310-402
KIRÁLY KALMÁR U. 4.
93/536-620
REMÉNY GARAY U. 14.
93/314-967
KIRÁLY KALMÁR U. 4.
93/536-620
BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4. 93/510-135
SZENT KRISTÓF ERZSÉBET TÉR 8/2. 93/510-151
ZSÁLYA BOSZORKÁNY U. 2.
93/516-280

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

2015.01.16.

8:33

Page 13

2015. január 15.

Kanizsa  Ez+Az

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Ács, állványozó
szakirányú
megegyezés szerint
Irodai adminisztrátor
érettségi
megegyezés szerint
Autóbusz vezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Benzinkúti eladó
középfokú
megegyezés szerint
Eladó
szakirányú
megegyezés szerint
Operátor
8 általános
megegyezés szerint
Edzõ, testnevelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Targoncás
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos betanított munkás
8 általános
megegyezés szerint
Fûrészüzemi dolgozó
középfokú
megegyezés szerint
Kõmûves
szakirányú
megegyezés szerint
Faipari segédmunkás
8 általános
megegyezés szerint
Kerékpár szervizelõ
8 általános
megegyezés szerint
Gyártósori összeszerelõ
8 általános
megegyezés szerint
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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III.21.IV.19. Kos
Szélsõséges eseményekre, napokra számíthat,
melyek jelentõsen befolyásolják érzelmi életét.
Ajánlatos lenne keresnie valakit, akivel minél
elõbb megbeszélhetné a gondjait. A partneréhez ne csak ilyen esetben ragaszkodjon.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
okostelefonján is!

Az eddigieknél sokkal jobban figyeljen
oda a környezetére. Pozitív kisugárzásával többet segíthet a családjának, mintha
elvégezne helyettük valamilyen munkát.
Ha így tesz, mindenki jól jár.

V.21.VI.21. Ikrek
Nyugodtan engedhet a kísértésnek, ha
netán meglát egy habos édességet valamelyik cukrászda kirakatában. A bolygóállások szerint a téli hónapokban nem
lesz fogékony a hízásra.

VI.22.VII.22. Rák
Fogékonyabb lesz minden érzéki élményre, mint az elmúlt hónapban. Új, kisebb csodákat fedez fel a környezetében,
melyek kihatnak hangulatára is. Vidáman
telnek a napjai, ha nem is süt a nap.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ne maradjon folyton a realitások talaján.
Merjen álmodozni még akkor is, ha nem
lát semmi esélyt a dolgok jobbra fordulására. Legyen nyitottabb, szókimondóbb
és keresse új barátok társaságát.

VIII.23.IX.22. Szûz
Amilyen energikusan kezdte el az újévet,
olyan lesz a folytatás is egészen tavaszig.
Az idõjárási frontok nem lesznek hatással sem az éjszakáira, sem a nappalokra.
Bármibe sikeresen belefoghat.

IX.23.X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint hamarosan elérheti azokat a céljait, amelyeket már az elmúlt
évben kitûzött magának. Készüljön fel
testben és lélekben a farsangi idõszakra,
mert romantikus estékre számíthat.

X.23.XI.22. Skorpió
Meghívásokban bõvelkedõ idõszakra
számíthat még a januári hideg napokban
is. Különösebb kihívásokra nem kell
számítania, jó humorával túlteszi magát
a nehezebb feladatokon is.

XI.23.XII.21. Nyilas
Lehetõleg ne hozzon elhamarkodott döntéseket ezekben a hetekben. Higgyen
jobban önmagában, és ennek megfelelõen határozottan döntsön az érzelmi életét
érintõ kérdésekben.

XII.22.I.20. Bak
Pozitív hozzáállással könnyedén túlteszi magát a nehezebb feladatain is. Ha netán anyagi dolgait érintõ félreértések történnek a családjában, minél elõbb öntsön tiszta vizet a
pohárba. Ha kell, harcoljon az igazáért.

I.21.II.19. Vízöntõ
Hogyha nem foglalkozik mások véleményével, akkor jól teszi. Ha egy kicsit elgondolkodik, úgyis rájön, mi a jó önnek.
Minél elõbb szánja rá magát az anyagi
helyzetét javító lépésekre.

II.20.III.20. Halak
Szenvedélyes vitákkal telhet el a hétvégéje.
Hirtelen azt sem tudja majd eldönteni,
hogy komolyan vegye-e a munkaajánlatot,
vagy sem. Ha kell, kössön kompromisszumot, de az ajánlatról ne mondjon le.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Sport/Apró

Elõzték
a Halit, de
a Paksra
figyeltek
Szigetszentmiklós (10.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 1:11
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 4. forduló. Tököl.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Szalánczy - Jefimenko 0:1, To
Nhat Minh - Balogh Cs. 0,5:0,5,
dr. Kahn - Ivanisevics 0:1, Grimm
- Márkus 0,5:0,5, Kerek Cs. - Prohászka 0:1, Kerek K. - Ribli 0:1,
Dombai - Pintér J. 0:1, Lantos Bánusz 0:1, Hidegh - dr. Flumbort
0:1, Tamássy - Kántor 0:1,
Benkovics - Krutti 0:1, Czumbel Gara T. 0:1
A kanizsaiak a tulajdonképpen
egy decemberrõl  teljesen  elhalasztott forduló keretében mérkõztek a Szigetszentmiklós sakkcsapatával Tökölön. Négy hete a
Haladás lejátszotta meccsét a
Dunaharaszti ellen, amivel idõlegesen át is vette a vezetést a tabellán, ugyanakkor a Nagykanizsa, mint az kiderült, inkább figyelt az ASE Paks csapatára,
mely a másik újonccal, a HÜSI
SC gárdájával mérkõzött  szintén idegenben.
A dél-zalaiak semmit sem bíztak a véletlenre a szentmiklósiakkal szemben, hiszen elhozták a
meccsre az ukrán Zahar Jefimenkót az elsõ táblára, de asztalhoz ült a szerb Ivan Ivanisevics is.
A siker nem is maradt el, hiszen a
vendégek végül 11:1 arányban
nyertek a tököli helyszínen.
 Rögtön azt figyeltük, hogy a
Paks mit játszott, s mivel õk is
nagy arányban, ugyancsak 11:1-re
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Péntektõl Kanizsa Szabadics Kupa...
számára nem a fürdõvárosi volt az
egyetlen fellépés az idei téli szezonban.
 Keszthelyen voltunk például a
Z+D Kupán, de ott kiestünk a
nyolc között, ahogy a kaposvári
Táncsicson is eljutottunk a
nyolc közé  folytatta az Ausztriában futballozó játékos.  A zalaegerszegi Csarnok Kupán viszont
harmadik helyen végeztünk, ahogy
legutóbb Hévízen is. Tulajdonképpen ez a társaság mindig a téli idõszakra áll össze, így például a kispályás szezonban is több különbözõ csapatban rúgjuk a bõrt.
Az alkalmi legénység története
ráadásul már nem is olyan rövid
idõszakot ölel fel.
 Négy éve én voltam az elsõ
alapító tag Pál Attilával. Az egész
úgy kezdõdött, hogy õ és barátai
Murakeresztúrra jártak ki telente,
majd idõvel hívtak engem is,
menjek, aztán én szóltam többeknek, így alakult ki ez a társaság.
Kezdetben a környékbeli kupákon
vettünk részt, majd jöttek a még
komolyabb tornák. A hévízi tornával szezonunk az MP-vel zárult, de ismétlem, más együttesekkel még nem ért véget a téli
idényünk.

A témának külön aktualitást ad,
hogy január 16-án, pénteken már a

IV. Kanizsa Szabadics Kupa keretében rúgják a lasztit, így a kérdés
az volt, hogy az MP Kanizsa csapatát is láthatja-e a helyi közönség
a Zsigmondy-csarnokban a vasárnap estig tartó kupán?
 Biztosan ott leszünk, de nem
egy legénységet alkotva, hiszen általában a vidéki tornákra állunk
össze az MP-vel  kezdte Nagy Tamás, a sárga-feketék egyik alapítója.  A Kanizsa Kupán a címvédõ
RMP-Földinél játszom, ahogy a
hévízi csapattársam, Rákhely
Martin is, vagyis az MP Kanizsa
gárdája nem azonos az RMP-vel.
A focisták közül jó néhányan tehát jönnek-mennek az egyes csapatok között, de az MP Kanizsa

gyõztek, megmaradt köztünk a három pont távolság  fogalmazott
Papp Nándor, a Kanizsa csapatvezetõje.  Azt hiszem azt nem kell
mondanom, hogy gyõzelmünk
igencsak biztos lett, aminek örülünk is a történések ismeretében.
Az mindig nagy szó, ha egy mecscsen 10 gyõzelmet könyvelhet el
egy csapat, mi most ezt hajtottuk
végre.

Az Aquaprofit-NTSK tehát 
35,5 pontja van  visszavette a
vezetést a tabellán a Szombathelytõl, s úgymond húzta magával az ASE Paks legénységét is,
mivel az atomvárosiak pedig
feljöttek a második pozícióba. A
január 25-i forduló azért lesz érdekes a nagykanizsaiak számára,
mivel akkor a jelenleg negyedik
Pénzügyõrrel mérkõznek a se-

reghajtó Szigetszentmiklóssal
játszik. Bár a három pont elõny
nem kevés, nagy a valószínûsége, hogy a verseny élesedhet,
ugyanakkor az még a teljes képhez tartozik, hogy Balogh Csabák elõtt még van egy HÜSI SC
elleni meccs is a márciusi nyolcadik körben...

SZOLGÁLTATÁS

István (Nagykanizsa), telefon:
0630-597-1530 (7690K)

A közelmúltbeli hévízi, évrõlévre rangos mezõnyt felvonultató
teremlabdarúgó Kerub Kupán az
együttesek között természetesen
kanzsai csapatot is találhattunk
az MP Kanizsa Szer. révén és a
sárga-feketében pompázó dél-zalaiak (képünkön) végül a harmadik helyet szerezték meg a keszthelyi Café Róma (soraiban a
nagykanizsai Szõke Ádámmal),
valamint a zalaegerszegi Windoor
FC mögött, illetve a negyedikként
zárt keszthelyi (amúgy a szintén
kanizsai Cs. Horváth Gábort is
keretében tudó) Victoria elõtt.

Sírhelyek és urnafülkék megváltása
A nagykanizsai köztemetõk üzemeltetõjeként tájékoztatjuk a
sírhelyek felett rendelkezni jogosultakat, hogy a Tripammer
utcai, a kiskanizsai, bajcsai, sánci, bagolai, fakosi, miklósfai,
palini, korpavári temetõkben 1990-ben megváltott sírhelyek és a
2005-ben megváltott urnafülkék megváltási ideje 2015-ben
lejár.
Kérjük, hogy a sírhelyek és urnafülkék megváltásáról szíveskedjenek gondoskodni.
Elérhetõségeink: Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
Temetõgondnokság: Nagykanizsa, Tripammer u. 3. Tel: 0693/311530, e-mail: via.temeto@nagykanizsa.hu.

Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hûtéjét, gáztûzhelyét, stb. valamint
összegyûjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7688K)
Televízió javítás az ön
otthonában kiszállással. Balaskó

P.L.

P.L.

VEGYES
Vázákat, kaspókat, falitálakat,
nippeket, valamint régi iratokat,
fotókat, képeslapokat veszek. Tel.:
0630-3328-422 (7689K)

Adja fel nálunk apróhirdetését!
Eladná ingatlanját, autóját vagy feleslegessé vált tárgyait? Bérbe adná lakását? Társat keres? Kiegészítõ munkát vállalna? HA KERES, HA KÍNÁL,

LAPUNKBAN BARÁTSÁGOS ÁRAKON TEHETI.

Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (másodiktól és Kanizsai Kártyával
600 Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

8:33
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Mozgalmas itthoni tavasz elõtt állnak

A Kanizsa Vízilabda SE-nél ismét készülnek a sportolók és trénereik, ahol az OB I B-s együttes
mellett az OB II-es csapat is
gyûjtögeti a pontokat, illetve
számos utánpótlás-csapat is verseng az egyes bajnoki pontvadászatokban.
Ahogy azt Balázs László elnöktõl megtudtuk, mivel az OB I B-s
csapat gyakorlatilag a múlt õsz folyamán végig idegenben játszott a

kanizsai uszoda felújítási munkálatai végett, így a tervek szerint
nem is lesz szinte szabad hazai
hétvégéjük a tavasz folyamán, vagyis az alapszakasz végéig itthon
játszik a KVSE.
Simonka Ferenc, az OB II-esek
edzõje szerint a harmadik vonal és
az utánpótlás szempontjából nagyon fontos volt 2014-ben is, hogy
minél több fiatalt tudjanak integrálni egyesületük csapataiba és a
serdülõ, valamit a gyermek kor-

A teljes program ezúttal is kétszer volt soron, s mindkettõn szépszámú közönség foglalta el a nézõteret. A város részérõl Dénes Sándor polgármester köszöntötte a ne-

gyed évszázados fitneszeseket,
majd következhetett a fellépõk sora
 elsõként rögtön a már számtalan
alkalommal elismert Egyiptom hercege formációval. Amit egyben
utoljára is adtak elõ, hiszen amellett, hogy új számok jönnek a sorban, a táncosok közül többen a továbbtanulás vagy éppen az érettségi végett  ha nem is véglegesen, de
 elköszöntek a versenyszerû sportolástól. Így talán még felszabadultabb lehetett a teljes produkció, de

Biztos gyõzelem
a megyei rangadón

osztályban is értek el szép sikereket növendékeik a félszezon során.
A Kanizsa VSE Németh Zsolt által irányított OB I B-s együttese 8
mérkõzés után öt gyõztes és három
vesztes meccsel áll, de egy elmaradt találkozó maradt még õszrõl,
aztán jöhet a nagy hazai sorozat,
hiszen valamennyi játéknapon a
KVSE hazai környezetben fogadhatja ellenfelét. A cél a felsõház, s
így a kilátások arra vonatkozólag
nem roszszak, fõképp úgy, ha még
azt is hozzátesszük, hogy jelenleg
a közvetlen az élboly mögött a negyedik helyen tanyáznak. A folytatás amúgy február 12-én következik, a Kõér utcában a Honvéd
UVKSE ellen pótolják a halasztott
bajnokit...
A klub elöljárói külön is köszöntötték ifjú tehetségeiket, akikre a folytatásban még szintén sok
nagy és izgalmas meccs várhat.
Képünkön: Többek mellett Szirtes Botond (balról) és Csarankó
Botond (jobbról) is a szorgalmukat
elismerõ oklevelet kapott.

Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.)  Hévíz SK (8.)
14:4

P.L.
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Gálájukkal zárták a múlt esztendõt

December közepén látványtáncosok, valamint kötélugrók
izgatott zsivajától volt hangos a
HSMK, hiszen a 2014-ben huszonöt esztendõs Szan-Dia FSC
immár a 22. Kanizsa Pékség Fitness Fesztiválját rendezhette.
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az új formációk, így például a 101
kiskutya, a Dzsungel könyve, vagy
éppen az Éden vehetik át a korábbiak szerepét.
 Úgy érzem, roppant jól sikerült mindkét elõadásunk  hangzott Felsõ Brigitta (képünkön)
örömmel teli mini-értékelése, aki a
májusi világbajnokságukon és az
egész év során nem egyszer érdemelt ki elsõ helyezést.
Volt az estnek persze sztárfellépõje is, hiszen Bardóczy Ilka rúdtánc világbajnoknak is tapsolhatott
a közönség és immár a dél-amerikai irányvonal sem ismeretlen a
dél-zalai városban, hiszen a brazil
Livia Delgado is megmutathatta
tudását a színpadon.
 Rióból érkezett hozzánk és
egy ideje segít a táncok megkom-

NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 10. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Mógor
Evelin 4, Tóthné Szász Kinga 4,
Bicsák Bettina 2, Ladányi Dóra 2,
Újházi Csilla 1 és a Ladányi-Tóthné páros
A nõi asztaliteniszezõk NB I-es
zalai rangadóján a kanizsaiak
gyakorlatilag minden nehézség
nélkül gyõztek a hévíziek ellen.
Az egyik párost elvesztették
ugyan a házigazdák, de gyorsan
javítottak, s ezúttal ugyan Ladányi Dóra teljesítménye egyesben
nem volt makulátlan, de Mógor
és Tóthné hozta a négy nyert
meccses szériát.
A folytatásra február közepéig
kell várni a hölgyeknek, akkor a
Kanizsa Sörgyár SE a Komló
együttesével játszik, szintén hazai
környezetben.

ponálásában is  hallhattuk Brigitta útba igazítását e témában és a
közös munkának máris vannak
eredményei.
Persze, a gálán bemutatott új
produkciókon még sokat fognak
csiszolni: lassan három hónapja
kezdték õket, s igazán élesíteni késõbb kell majd õket.
 Az elsõ elõadásunk volt igazán remek, akkor még a picik is
frissebbek voltak, de nincs ezzel
semmi gond, hiszen a szezon kezdetéig, vagyis márciusig kell a
topszintet elérnünk, ugyanakkor
azt hiszem, a növendékeink ezúttal is remekül szerepeltek  fogalmazott Tóthné Vágó Alexandra
tréner.  Tavaszig összecsiszolódik minden, s akkor már minden
tökéletesen fog mûködni, még
jobbak leszünk.
Polgár László

Hagyományt teremtenének
Elsõ alkalommal került megrendezésre az UFC Kupa teremfoci torna az U7
és U8 korosztályok számára a Cserháti-csarnokban. Aházigazda UFC Nagykanizsa csapatai a kaposvári együttesek mögött végeztek. U7: 1. Bene Akadémia
Kaposvár, 2. UFC I, 3. FC Ajka, 4. UFC II. U8: 1. Bene Akadémia, 2. Kaposvári
Kölyökcsapat, 3. UFC I, 4. UFC II, 5. FC Ajka, 6. Hévíz SK.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

2015.01.16.

Fotó: Varga György (facebook)

1.qxd

1.qxd

2015.01.16.
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VII. Országos Farsangi Fánkfesztivál
A farsang elengedhetetlen kelléke a farsangi fánk. Magyarországon a fánk a
19. században terjedt el széles körben. Hazánkban a fánksütés hagyománya a
Dunántúlról indult és vált egyre több helyen szokássá, hogy a vízkereszttõl
hamvazószerdáig tartó farsangkor az asztalra kerül ez a finom édesség. Bizonyítani szeretnénk, hogy olyan egyszerû népi ételt, mint a fánkot, többféle módon és milyen gazdag ízvilággal képesek még ma is elkészíteni településeink,
falvaink háziasszonyai.
A rendezvény hagyományainak öregbítése érdekében felhívással fordulunk
a MÁV Zrt. a MÁV csoportok, a Területi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete, Vasutas Országos Közmûvelõdési és Szabadidõ Egyesület tagintézményeihez, az ország valamennyi önkormányzatához és annak intézményeihez, kistérségi társulásokhoz, szállodákhoz, vendéglátó-ipari egységekhez, civil szervezetekhez, valamint a fánk készítésében jártas háziasszonyokhoz. Jelentkezzenek
minél többen a VII. Országos Farsangi Fánkfesztiválra, ezáltal kiderülhet, az
ország mely részén készülnek a legfinomabb és legdíszesebb farsangi fánkok.
A fesztivál szervezõje: a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház. Helyszín:
Kanizsa Centrum (Nagykanizsa, Táborhely u. 4.)

Nevezési feltételek:

A versenyre nevezni minimum 3-5 fõs csapattal, PROFI és AMATÕR, ezen
belül HOZOTT és HELYBEN készített HAGYOMÁNYOS és KÜLÖNLEGES fánk kategóriákban lehet. A jelentkezéseket írásban, személyesen, postai
úton, faxon vagy e-mailben várjuk.
Cím: VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház (8800 Nagykanizsa, Csengery u.
67.), telefon/fax: 06/93-311-195, mobil: 06/30-945-5915; 06/30-945-5598, e-mail:
kodalymk@chello.hu, web: www.kodalymk.hu.

Nevezési határidõ: 2015. február 2.

Nevezési díj: 1500 Ft/csapat
A nevezési díjat postai rózsaszín csekken, átutalással az alábbi számlaszámra: 14100134-40102049-01000005 vagy személyesen lehet befizetni, a fenti címen. A nevezési laphoz mellékelni kell a befizetést igazoló csekk másolatát.
A feltételekrõl bõvebb tájékoztatást a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
elérhetõségein lehet kérni.

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. január 31-ig érvényes.
Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
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A Batthyány Lajos
Középiskoláért
Alapítvány Kuratóriuma

2015. január 24-én,
szombaton 19 órától
rendezi hagyományos

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
- immár 22. alkalommal.

Belépõjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium
titkárságán személyesen, levélben
vagy telefonon igényelhetõk.
Cím: Nagykanizsa,
Rozgonyi 23.
Telefon: (0693) 311-239

A bál
helyszíne:
István
Fogadó,
Sormás

