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Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

2015-ben is várjuk
képzéseinkre a

TAVALYI ÁRON!
Személygépkocsi vezetõ
tanfolyam
Február 5. (csütörtök) 16.00 óra
GKI és ADR tanfolyam
Február 16. (hétfõ) 13.00 óra
Vizsga: február 21. (szombat)
(jelenkezési határidõ: február 12.)
OKJ-s gépkezelõ vizsga
Február 25. (szerda) 16.00 óra
(jelenkezési határidõ: február 2.)
Érdeklõdni a megadott elérhetõségeken,
Beke Ivett irodavezetõnél lehet.

25 ÉVE KÉPEZZÜK A
VEZETÕKET!
(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%)

XXVII. évfolyam 3. szám
2015. január 29.

Átadták a Kerékpáros Látogatóközpontot a Csónakázó-tónál,
mely a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében
megvalósult projekt részét képezi.
 Amikor azon gondolkodtunk,
hogy mivel lehetne Kanizsát egy
térségi központtá tenni, akkor azon
túl, hogy a munkahelyteremtés prioritásként említettük, a másik fõ
feladatként azt határoztuk meg,
hogy a várost turisztikai központtá
is kellene tenni  mondta Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ. Kiemelte, a turizmus jó marke-

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Átadták a látogatóközpontot a Csó-tónál
ting eszköz. A pályázatok erre
nyújtanak alternatívát, hiszen jelentõs beruházási lehetõséget adtak a kerékpáros turizmus fejlesztésére Nagykanizsán és térségében
egyaránt. Ennek az egyik része
volt az a pályázat, amelynek a segítségével összesen közel 300 kilométer kerékpárutat sikerült kijelölni és építeni. Ennek segítségével két ország szûkebb területén

négy várost kötöttek össze. A látogatóközpontot a Csónakázó-tó
mellé építették. Ennek segítségével még nagyobb életet tudnak
hozni a tó partjára.
Dénes Sándor polgármester
hozzátette, a projekt újabb kerékpárutak megépítésére ad majd lehetõséget az Ipari Park irányába.
Kiemelte, bízik abban, hogy a város lakói is szívesen jönnek majd

le a Csó-tóra, pattannak kerékpárra, és élnek a látogatóközpont adta
lehetõségekkel.
A történelmi egyházak képviselõi Fliszár Károly fõesperes és
Hella Ferenc református lelkész
felszentelték és megáldották a
központ épületét, melyet az ünnepélyes szalagátvágás követett.
V.M.

Egymilliárd forint támogatást kapnak
az önkormányzati múzeumok
Csaknem egymilliárd forint
múzeumi célú állami támogatásról döntött az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a
pénzt az egykori megyei múzeumi szervezetek önkormányzati
fenntartásba került tagintézményei kapják  közölte a tárca az
MTI-vel. A kanizsai Thúry
György Múzeum több mint 27
millió forintot kap.

Kövesse híreinket
honlapunkon
www.kanizsaujsag.hu

A megítélt összeget az érintett
önkormányzatok mûködési célokra használhatják fel. A 985
millió forint összértékû támogatás csaknem 50 millió forinttal
haladja meg a tavalyi évben folyósított állami hozzájárulást 

olvasható a tárca közleményében.
A dokumentum felidézi, hogy a
vidéki múzeumi hálózat életében
2012, illetve 2013 eleje nagy változásokat hozott, megváltozott a
fenntartói kör és a finanszírozási
háttér is.
Ilyen léptékû átalakulások utoljára fél évszázada, 1962-1963-ban
zajlottak le a múzeumi szférában 
emlékeztetett a tárca, felidézve,
hogy a megyei feladatokat ellátó
megyei múzeumokat 2013-tól a
megyeszékhelyek vették át, míg a
megyei múzeumi szervezetek vidéki tagintézményei a területi elhelyezkedés szerint illetékes települési önkormányzatokhoz kerültek.

Az átszervezés célja az volt,
hogy megerõsödjön a muzeális intézmények lokális szerepe, ezáltal
aktívabban vegyenek részt a helyi
kulturális életben  olvasható a
közleményben.
A szervezeti átalakítás az állami
forrásbiztosítás korszerûsítésével
is együtt járt, az állami támogatás
meghatározására az ellátott feladatokhoz igazítva, szakmai szempontok alapján kerül sor. A támogatás összegének növelése a látogatószám emelkedését, illetve a
gondos gyûjteményi munkát igazolja vissza  áll a dokumentumban.
MTI - Kanizsa
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Városunk mûvészeivel, mûvészeti és alkotói
együtteseivel ünnepeltük a Himnusz születésnapját

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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A Magyar Kultúra Napját
1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban január 22-én fejezte be
a Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
nagyobb figyelmet szenteljünk
évezredes hagyományainknak,
gyökereinknek, nemzeti tudatunk erõsítésének, felmutassuk
és továbbadjuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket.
Városunk iskoláiban, közmûvelõdési intézményeiben már e nap
elõestéjén elkezdõdtek a megemlékezések. A VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban Kámánné Szép
Terézia igazgató üdvözlõ szavait
követõen Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntõt. A
192 esztendeje íródott nemzeti
Himnuszunkra emlékezve beszédében a városvezetõ e szimbolikus ünnepünkrõl többek között azt emelte
ki, azért fontos mindannyiunknak,
mert ez hazánk egyik alapvetõ szellemi és lelki pillérének a születésnapja, mellyel egyben a modern
magyarságunk is megszületett.
Hiszen a közös fohászunk létrejötte mellett a magyar nemzet és
a múltját, hagyományát komolyan
vevõ és azt ápoló közösség kivirágzását is e naphoz kapcsolódóan
köszöntjük. Nem feledhetjük,

hogy amikor Csekén Kölcsey Ferenc befejezte a Himnuszt, a magyar kultúra és gondolkodás talán
legerõsebb és legjelentõsebb hatású mûvét alkotta meg, mely mindmáig kifejezi a világhoz, a hazához és a közösséghez kötõdõ identitásunk és érzéseink lényegét.
A megemlékezésen közremûködött
a VOKE Mamik Hagyományõrzõ
Dalkör, a Pántlika Néptánc Csoport, a
VOKE Kodály Zoltán Énekkar, valamint dr. Vass Veronika versmondó.
A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóban e napon irodalmi esttel és
könyvbemutatóval ünnepelték a
Magyar Kultúra Napját. A közönséget Schmidt István Radnóti-díjas
rendezõ köszöntötte. Pál Péter
Radnóti-díjas versmondó, lendvai
költõ kötetét dr. Bence Lajos költõ,
újságíró mutatta be. Közremûködtek: Baj Bianka, Ferenc Grega,
Pál Laura és Szõke Krisztina.
A Honvéd Kaszinóba még egy
rendezvényre hívták a kanizsaiakat
a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Január 23-án 15 órakor vette
kezdetét Kanizsai utca címmel a
nagykanizsai kórusok hagyományteremtõ találkozója. Fellépésével 
a Honvéd Kaszinó Énekkara, a
Honvéd Kaszinó Hölgyklub Énekkara, a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Dalköre, a Tungsram
Nyugdíjas Klub Énekkara, a Viola
Népdalkör, a VOKE Kodály Zoltán

Mûvelõdési Ház Kodály Zoltán
Énekkara és a VOKE Mamik Hagyományõrzõ Dalkör , nyújtott
kellemes kikapcsolódást. Közremûködött a Bojtár Népzenei Együttes és Farkas Milán harmonikás.
A Halis István Városi Könyvtár
az intézmény szolgáltatásait bemutató kiállítással csatlakozott a
kultúra-napi programokhoz. A február 21-ig látható tárlatot január
22-én délelõtt 11 órakor Czupi
Gyula igazgató nyitotta meg. E kiállítással indították el a 160 éve
született Halis István életmûvének
bemutatását.
A Thúry György Múzeum a képzõmûvészeti gyûjteményébõl öszszeállított idõszaki kiállítással lepte meg közönségét. A vendégeket
Dénes Sándor polgármester és
Száraz Csilla múzeumigazgató köszöntötte a Magyar Plakát Házban.
A többek között Z. Soós István,
Sass-Brunner Erzsébet, Schéner Mihály, Kustár Zsuzsa, Hikády Erzsébet,
Szemenyei Ferenc, Balogh Gyula,
Fónyi Géza és Erdõs László alkotásait
felvonultató tárlat megnyitóján megjelent Z. Soós István fia, Barnabás is.

sünk a 192 esztendeje íródott nemzeti Himnuszunkra. Arra a költeményre, amely mindannyiunk lelkében ott él, és Istenhez szóló fohászával megteremti azt az alapot,
amelyre felépítettük, és újra és újra
felépítjük közösségünket, városunkat és nemzetünket.  Azt mondhatjuk  folytatta az ünnepi szónok ,
hogy a Himnusz a magyar emberek
számára, számunkra, egyenértékû a
kultúra fogalmával, mert magában
foglalja azokat az értékeket és
iránymutatást, amely nélkül a vad
természet foglyai volnánk. Hiszen a
kultúra az, ami ismerõssé teszi az
ember számára idegent, ami arra
serkent minket, hogy ápoljuk és
gondozzuk környezetünket, hogy
mûveljük magunkat és a közösségünket, és ezen keresztül meglássuk saját arcunk jellegzetességeit és
személyes, egyéni vonásait.
Egy kiváló pedagógus megfogalmazását idézve a városvezetõ rámutatott:  a kultúra lényegében
nem más, mint a természet vad erõinek megszelídítése. Vagyis kultúra
mindaz, amit az emberi szellem a
természet  akár az emberi termé-

Köszöntõ beszédében Dénes
Sándor polgármester kiemelte: egy
olyan különleges tárlaton vagyunk
ma, amely a Thúry György Múzeum képzõmûvészeti gyûjteményének alkotásaiból állt össze, azért,
hogy méltó módon emlékezhes-

szet  zabolázatlan, vad erõinek
megszelídítésével alkot, létrehoz.
Az emberi ösztönöket, a lélek
mélyérõl feltörõ õsi érzelmeket is
megszelídíthetjük, hogy kifejezzük és megörökítsük a szépségeket, amikor képeket festünk, szob-
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rokat faragunk, verset írunk, vagy
zenét komponálunk.
Minden emberre, minden közösségre jellemzõ, hogy miképpen szelídíti meg a természetet, s hogyan
hagyományozza ezt át nemzedékrõl
nemzedékre. Ezek a hagyományok
kötik össze, tartják egybe és teremtik újjá a közösségeket, így városunk
polgárait is. E kiállítás pedig egy
gyûjteményen keresztül bepillantást
enged nekünk, hogy e nemzedékrõl
nemzedékre való áthagyományozás-

ról képet kapjunk, és érezzük a felelõsséget a jövõvel, a jövõnkkel kapcsolatosan  zárta köszöntõjét Dénes
Sándor polgármester.
A magyar vidéki táj és élet színei a 20. században  címû tárlat
egyediségét és különlegességét kiemelve, Lehota M. János esztéta
ajánlotta a megjelentek figyelmébe az alkotásokat. Közremûködött
a Farkas Ferenc Zeneiskola és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
szaxofonos triója.
A Kanizsai Kulturális Központ a
Medgyaszay Házban tartotta kultúra-napi rendezvényét. Az ünnepi gálamûsort Ortrun Czinki festõmûvész
A kultúra virágai címû kiállításának
megnyitója elõzte meg. Az alkotót
és mûveit Stamler Lajos mûvésztanár mutatta be a szépszámú érdeklõdõnek. Az estet Németh Ferenc hegedûmûvész és Orsós Ferenc versmondó elõadása színesítette.
A kiállítás megnyitót követõen
nemzeti imánk, a Himnusz közös
eléneklésével vette kezdetét az ünnepi gálamûsor.
Beszédében Dénes Sándor polgármester hangsúlyozta: nemzeti
Himnuszunkra méltó módon  városunk kiemelkedõ mûvészeivel, mûvészeti és alkotói együtteseivel , kívánunk emlékezni, mert a Himnusz
születésnapját és ezzel együtt a nemzeti öntudatunk és a modern magyar
kultúra ébredését is ünnepeljük. 
Ezért szimbolikus, hogy 1989, tehát

a rendszerváltás óta része e nap közéletünk jeles eseményeinek, jelképezve nemzetünk lelki megújulását.
Hiszen tudjuk, a kultúra azt jelenti
egy közösségnek, mint amit a gyökérzet jelent a fák, a növények számára. Egyrészrõl a legfontosabb kapaszkodó, amely biztosítja a stabilitást, amelyhez vissza lehet nyúlni,
ha körülöttünk a viharos változások
tépázzák értékeinket. Ugyanakkor a
kultúránk adta biztonság azt is lehetõvé teszi, hogy kísérletezhetünk,

újíthatunk, vállalhatunk a jövõnkért
kockázatokat, mert mindig vissza
tudunk térni a mi közös kultúránk
ölelõ karjaiba. Hiszen mindez olyan
helyet is jelent, ahol otthonra találhatunk, mert évezredes múltú gyökérzetbõl itt e földön, e tájékon nõttek és virágoztak ki a mi értékeink és
hagyományaink.
 A mai napon, a Magyar Kultúra Napján tehát önnön értékeinket,
hagyományainkat és történelmünket, táncainkat, dalainkat és anyanyelvünket emeljük magasba, tudván, hogy ezek nélkül hontalanul
bolyonganánk a világban  hívta
fel a hallgatósága figyelmét a szónok. Mert a saját kultúránk jelenti
számunkra azt az eligazodási pontot, amely összeköt minket, és ez
jelenti azt a sajátosságot is, ami
alapján kijelenthetjük, hogy egyediek vagyunk a Föld népei között.
E mai nap tehát a közös büszkeségünk napja, amikor városunk
kultúrájának építõ és teremtõ személyiségei együttesen mutatják
meg, hogy él és virul Nagykanizsa, hogy nemcsak gazdag múltja,
de dús jelene és jövõje is van 
zárta gondolatait Dénes Sándor.
Az est ünnepi hangulatát Nagykanizsa Város Vegyeskara és a Kanizsa Rozmaring Táncegyüttes
mûsora, valamint versmondásával
Partics Krisztián tette teljessé.
B.E.
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75 éve halt meg
Kaán Károly
Kaán Károly erdõmérnök,
akadémikus, az Alföld átfogó fásításának megindítója 75 éve,
1940. január 28-án halt meg.
Nagykanizsán született 1867. július 12-én polgári családban. Középiskolai tanulmányait szülõvárosában, a piaristáknál folytatta, majd
1885-tõl a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémia hallgatója
volt, erdészoklevelét 1890-ben szerezte meg. 1889 végétõl a besztercebányai erdõigazgatóságnál dolgozott, 1895-tõl erdészként.
1898-ban ösztöndíjjal a karlsruhei
mûegyetemen
és
a
badenschwarzwaldi erdõgazdaságban tanult, majd Ausztriában és Németországban tett tanulmányutat. Hazatérése után, 1901-tõl fõerdész, majd
1907-tõl erdõmester volt. 1908-tól a
Földmûvelésügyi Minisztériumban
dolgozott. Elõbb a kincstári erdõk
gazdálkodásával és igazgatásával
foglalkozott, 1914-tõl kormánybiztosként, 1919-tõl helyettes államtitkárként, 1924-1925-ben címzetes államtitkárként irányította az erdõigazgatást. A trianoni békeszerzõdés következtében az erdõterületek több
mint nyolcvan százaléka került az új
határokon túlra, emiatt figyelme egyre inkább az Alföld fákban szegény
területeire irányult. Kaán Károly kezdeményezte az Alföld átfogó fásításának megindítását, és fáradozásai nyomán született meg 1923-ban az Alföld-fásítási törvény. Noha elképzelései csak részben valósulhattak meg, a
telepített erdõk így is jelentõsen megváltoztatták az Alföld arculatát.
Tudományos munkáiban is nagy
figyelmet szentelt az Alföldnek.
1927-ben jelent meg A magyar Alföld címû könyve, majd két év múlva Az Alföld problémája. 1939-ben
adták ki legátfogóbb mûvét Alföldi
kérdések - Erdõk és vizek az Alföld
kérdéseiben címmel.
1925-ben nyugalomba vonult,
és az Alföld mellett a természetvédelem elméleti kérdéseinek szentelte életét. Ez utóbbiról szól a Természetvédelem és a természeti
emlékek (1931) címû munkája,
amelyben a korszerû természetvédelemmel kapcsolatos nézeteit fejtette ki. Tevékenységének, elméleti munkásságának nagy szerepe
volt abban, hogy 1935-ben elfo-

gadták az erdõ- és természetvédelemrõl szóló törvényt, amely meghatározta a védelem alatt álló növény- és állatfajok körét, valamint
a természeti értékek védelmében a
kármegelõzõ állami kisajátítást is
lehetõvé tette.
Nyugdíjas éveiben gazdaságpolitikai kérdésekkel is foglalkozott,
amelyekrõl az 1936-ban kiadott
Gazdaságpolitikai feladatok címû
könyvében fejtette ki nézeteit.
1924-ben a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ tagjává választották, székfoglalóját Változások a
Nagy Magyar Alföld képén címmel tartotta. 1920-ban alapító tagja
és alelnöke volt az Országos Erdészeti Egyesületnek, 1938 és 1940
között az Országos Természetvédelmi Tanács elnöki tisztét töltötte
be. 1934-ben a finn erdészettudományi társaság tiszteleti tagjává
választotta, 1938-ban a budapesti
József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem soproni
Bánya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Karának tiszteletbeli doktora lett.
Budapesten hunyt el 1940. január 28-án. Emlékére az Országos Erdészeti Egyesület a nevét viselõ díjat alapított. A Pilisben és a Bükkben forrás õrzi nevét, és róla nevezték el a szentgyörgyhegyi turistaházat és a Nagy-Hárshegyen épült kilátót is. Emléktáblája van Budapesten, szobra Püspökladányban, Mezõtúron és Nagykanizsán is. Emlékére az általános iskolák 5. és 6. évfolyamosai számára évente megrendezik a Kaán Károly országos
természet- és környezetismereti
versenyt. Munkásságát 2012-ben
Magyar Örökség Díjjal tüntették ki.
MTI - fataj.hu - Kanizsa
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A Város Tanácsa
jegyzõkönyvei
1690-1800
A Magyar Kultúra Napja rendezvényéhez kapcsolódva a Magyar Plakát Házban mutatta be
Száraz Csilla múzeumigazgató a
Kanizsa Város Tanácsának elmúlt évben restaurált jegyzõkönyveit. A három kötetet  melyek 1690-1800-ig rögzítik a városi tanács üléseinek jegyzõkönyveit , a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásának köszönhetõen sikerült megújítani.
A késõbbiekben a digitalizálásuk is szerepel a múzeum terveiben.
Az igazgatónõtõl megtudtuk: a
90 éves török uralom után 1690.
június 16-án alakult meg Kanizsa
Város Tanácsa, mely a város igazgatásán kívül a bíráskodást is gyakorolta. A lakosság nagy része magyar, 20 százaléka német, 18 százaléka délszláv volt, de a város vezetésében évtizedeken keresztül a
németek voltak túlsúlyban. A
jegyzõkönyveket is kezdetben németül vezették. Az elsõ ülésrõl készített jegyzõkönyvvel kezdõdõ
városi tanácsi jegyzõkönyvi kötetek a legfontosabb források a város török alóli felszabadulást követõ idõszakának történetében.
Gazdag tárházai a város múltjáról
szóló adatoknak. Részletesen tudósítanak a fennálló társadalmi,
gazdasági viszonyokról, közállapotokról, betekintést nyújtanak a
város 1690 és 1800-as évek közötti életébe.
A kötetek ülési, kihallgatási
jegyzõkönyveket, többek között a
polgárok esküszövegét tartalmazzák. Ezen kívül az I. kötetben olvashatók a város által alkotott és
általa szem elõtt tartott statútumok
is. Ezek tárgya a legkülönfélébb,
mint például önkormányzati választások, az iskolai oktatás nyelve, tûzvédelmi rendelkezések,
bormérés. A kötetek  régi pecsétjük, jelölésük alapján  1926 elõtt
kerülhettek a Városi Múzeum
gyûjteményébe. Értéküket emeli,
hogy Nagykanizsa város levéltára
a II. világháború végén csaknem
teljesen elpusztult a Városháza leégésekor, így a rendelkezésre álló
források száma jelentõsen megcsappant.
B.E.

2015. január 29.

Egyenlõ esélyekkel Nagykanizsán is
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Nagykanizsa
is elkészítette Helyi Esélyegyenlõségi programját. Az ÁROP1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlõség-elvû fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása"
címû kiemelt projekt keretén belül a helyi esélyegyenlõségi programok elkészítésében a Türr István Képzõ és Kutató Intézet
(TKKI), mely az Emberi Erõforrások Minisztériumának (EMMI) felnõttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori
szolgáltatás és szakmai képzés
formájában nyújtott segítséget.
Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.

Nagykanizsa Helyi
Esélyegyenlõségi
Programja
Nagykanizsa Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti
lakossága életminõségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos
helyzetû csoportok felzárkózási
esélyeinek biztosítását. Legfõbb
célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek
összefogásának erõsítését tûzték
ki, ennek szellemében dolgozták
ki a dokumentumot.

A Helyi Esélyegyenlõségi Programmal kapcsolatban Dénes Sándor polgármester lapunknak az
alábbiakat nyilatkozta:
Az Önkormányzat az Esélyegyenlõségi Program megírása so-

rán részletes helyzetelemzést készített, ezáltal alaposabb információkkal rendelkezünk a célcsoportok
helyzetérõl, szükségleteirõl valamint a problémák megoldásának lehetõségeirõl. Az intézkedési tervben
olyan célok kerültek megfogalmazásra, amelyek megvalósításával a
lakosság életkörülményeit javítani
tudják. Városunkban a munkanélküliség jelenti a legnagyobb problémát, amely közvetve kihat a gyermekekre is. Ennek megelõzése illetve
mérséklése érdekében több közfoglalkoztatási programba is bekapcsolódtunk, amelyek keretében elsõsorban a GYES-rõl visszatérõ nõk,
a gyermekeket nevelõ családok és a
mélyszegénységben élõk kerülnek
foglalkoztatásra. A fogyatékkal élõk
valamint a megváltozott munkaképességû személyek elhelyezkedését
két programmal is segítjük, számukra az önkormányzat intézményeiben
biztosítunk munkahelyeket.
A Ligetvárosi szegregátumban lakók számára is szeretnénk jobb életkörülményeket biztosítani, már megkezdtük a környék szociális célú rehabilitációját, amelynek során bérlakásokat újítunk fel, korszerûsítjük
az óvodát, illetve a közösségi szolgáltatások is elérhetõbbé válnak.
Próbáljuk az idõsödõ korosztály
elmagányosodását megelõzni, támogatjuk a képzési és közmûvelõdési programokat valamint a foglalkoztatási lehetõségeket számukra.

Mik azok a Helyi
Esélyegyenlõségi
Programok?
Az esélyegyenlõség és az
egyenlõ bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelõen a
TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján
nyújtott támogatást az ÁROP1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú
projekt keretében.
A helyi esélyegyenlõségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élõk, romák, gyerekek, nõk, idõsek, fogyatékkal
élõk részletes helyzetelemzését. A
vizsgálat által megfogalmazásra
kerültek a legfõbb problémák. Az
önkormányzat a felmerülõ nehézségekre  a TKKI közremûködésével  a helyi civil szervezetekkel,

egyesületekkel és alapítványokkal
együttmûködve célcsoportonként
különbözõ intézkedési terveket
dolgozott ki, amelyeket öt éven
belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

A Türr István Képzõ
és Kutató Intézet
ATKKI fõ célkitûzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének
elõsegítése, valamint a szegénységben élõk helyzetének javítása. A felzárkózás elõsegítéséhez kapcsolódó
programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet
tölt be az intézet. Ma Magyarországon ebben a témában a legkompetensebb szereplõk között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI
térítésmentes felkészítõ képzéseket
szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elõsegítése érdekében.
A projekt részeként 2013 szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal rendeztek meg szakmai workshopokat, mûhelybeszélgetéseket.
A rendezvények lehetõséget teremtettek az esélyegyenlõségi politika
alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy
hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlõséget képviselõ civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve
a már elkészült programok során
megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.

Országos célok
A helyi esélyegyenlõségi programok célkitûzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden
településen, egyenlõ társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak
érvényesítése közben egyenlõ bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentõségû eredmény, hogy a
TKKI mentorhálózata segítségével
az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetõvé teszik, hogy országosan is nyomon
követhetõ legyen a célcsoportok
helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.

10:52

Page 5

Kanizsa  Gazdaság

2015. január 29.

Ligetváros szociális célú rehabilitációja

Szinte teljesen megújult a városi uszoda

Február elején birtokba vehetik az úszást kedvelõk a szinte
teljesen megújult városi uszodát.
A kivitelezés még tavaly októberben kezdõdött és közel száz
millió forintot költhettek a Ligetváros szociális rehabilitációja
elnevezésû projekt részeként a
felújításra.
Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, az uniós forrásból megvalósuló fejlesztés keretében kicserélték a medencetér melletti padlóburkolatot, az épület

északi és déli homlokzati nyílászáróját és a padlófûtést is felújították. Az uszodát akadálymentesítették, így mozgáskorlátozott wc-vel,
rámpával, betegemelõvel egészült
ki az épület. A beruházás során
építettek egy személyzeti öltözõt
is. Az önkormányzat támogatásából felújították a medencetér lépcsõkorlátait, iroda és raktár helyiségeit, a falburkolatokat, a rajtköveket, az uszodai lelátón lévõ
széksorokat és a padlóburkolatot,
valamint megvalósult a gyermekmedence statikai megerõsítése is.

Az uszoda kapui elõször január
26-án nyílnak meg, majd február
2-án a nagyközönség is használatba veheti.
 Köszönetet szeretnék mondani
mindenkinek, akinek munkája van
az uszoda felújításában, az uszoda
vezetésének, az ott dolgozóknak
egyaránt. Nagy elismerésem mindazoknak, akik uszodába járnak és türelmesek voltak, vártak, mert velünk
együtt hittek abban, hogy majd néhány hónap múlva egy felújított
uszodában tölthetik el a szabadidejüket. Köszönöm mindenkinek a megértést!  mondta a polgármester.
Ezt követõen Horváth István
projekmenedzser, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Városfejlesztési Divízió vezetõje kiemelte, a ligetvárosi terület felzárkóztatását célzó pályázat
keretében nem csak az uszoda épülete újul meg. A szociális célú rehabilitáció révén összesen 412,5
millió forintból újítják fel a városi
uszodát, a ligetvárosi óvodát, kiépítik az Erdész utcai járdát és
közvilágítást létesítenek, térfigyelõ kamerákat helyeznek el és felújítják a Csengery 117. szám alatt
található 24 lakást.

Együttmûködési megállapodást kötöttek
a megyei jogú városok és az MKIK
Együttmûködési megállapodást kötött a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a térségi gazdasági fejlesztés, valamint a megyei és helyi foglalkoztatási
helyzet javítása érdekében, a
megállapodást a két szervezet
elnöke, Szita Károly és Parragh
László írta alá a sajtó jelenlétében Budapesten.
Szita Károly elmondta, a megyei jogú városok ebben az európai ciklusban  a múlt heti euró árfolyamon számolva  387 milliárd
forinttal rendelkeznek majd csak a
területi operatív programban. Ezt
szeretnék úgy elkölteni, hogy erõsítsék a gazdaság versenyképességét, és minél több embernek adja-

nak munkát. Ebben számítanak a
kamara segítségére  közölte.
Parragh László kifejtette: az a
kormányzati politikai cél, miszerint az uniós források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre, 10 százalékát pedig kutatás-fejlesztésre és
innovációra fordítják, teljesen egybecseng az elvárásaikkal, megvalósulása esetén ez a gazdasági növekedés komoly záloga lehet. Az
MKIK el szeretné érni, hogy kezdõdjön párbeszéd a területi kamarák és az egyes városok vezetése
között az adott város gazdaságfejlesztésérõl  mondta.
Az MKIK elnöke szerint mindenhol meg kell találni azokat a kitörési pontokat, amelyek illeszkednek az adott térség iparszerkezetéhez, amelyek magukkal hozhatják
az ottani klaszterek erõsödését, és

amelyekhez hozzá kell rendelni az
oktatás különbözõ területeit valamint a kutatás-fejlesztés-innovációt is, bevonva a kutatási intézményeket.
Az MJVSZ-t 23 nagyváros alkotja, amelyek Budapest és a megyei jogú városok agglomerációjával együtt a magyar GDP 80 százalékát adják. A szövetséghez tartozó
településeken 2,3 millió ember él,
ott dolgozik a több mint 4,2 millió
munkavállalóból 1,2 millió, továbbá ezekben a városokban tanul az
egyetemisták, fõiskolások 48 százaléka, és a megyeszékhelyeken
található a legtöbb szakképzõ intézet is  ismertette az MJVSZ elnöke.
A megállapodás célja, hogy erõsödjék a nagyvárosi térségek európai mérvû versenyképessége, ami-
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Az épületekben a bontás már
befejezõdött. Most a végsõ kialakításhoz szükséges falszerkezetek, nyílászárók, külsõ szigetelés, villamos és gépész, vakolatjavítási szakipari munkák
zajlanak. A három épületben 24
szociális bérlakás felújítását
követõen kisebb energiaköltséggel, nagyobb komfort fokozaton üzemeltethetõk majd a lakások.
A projekt keretén belül megvalósul a ligetvárosi óvoda felújítása is, ahol jelenleg a bontási munkák zajlanak. Itt az épület szigetelésére, a kültéri nyílászárók cseréjére, villamos hálózat felújítására,
fûtési rendszer felújítására kerül
sor.
A Ligetváros szociális célú rehabilitációja elnevezésû projekt
során 127 méteres szakaszon járdát, valamint a Csengery utcában az Erdész utcától a vasúti átjáróig 580 méter hosszban kerékpárutat építenek. Ezeken kívül tíz térfigyelõ kamerát helyeznek ki.
A projekt ideje alatt a ligetvárosban élõk számára számos közösségfejlesztõ és ismeretterjesztõ
programot szerveztek és szerveznek a jövõben is. A beruházás teljes befejezése 2015. év közepére
várható.
V.M.
nek egyik eszköze a nagyvárosok
körüli tudásintenzív, innovációorientált befektetési zónák kialakítása. Ebben számítanak a nagyvárosi polgármesterek a kamara segítségére.
Az MKIK megkap tõlük mindent, akár területfejlesztésrõl, akár
jogi eszközökrõl van szó, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy ezt közösen el tudják érni  hangsúlyozta
Szita Károly.
Az együttmûködési megállapodás szerint a két szervezet elõ kívánja segíteni a magyar tulajdonú
vállalatok belsõ piaci megerõsödését és az exportban is versenyképes termékeket elõállító vállalkozások külpiaci terjeszkedését.
Mindkét fél kiemelten kezeli a terület- és településfejlesztési, valamint gazdaságfejlesztési források
allokálását, a növekedési zóna
program megvalósítását, és közösen jelennek meg a kapcsolódó
partnerségi és kommunikációs akciókban.
MTI - Kanizsa
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Kotorják
a Principáliscsatorna
medrét

Taggyûlés a Nagykanizsai
Honvéd Egyesületnél

A Principális-csatorna áradása rengeteg gondot okozott az elmúlt évek során. A problémát a
csatorna medrének benõttsége,
feliszapolódása és a védmûvek
kiépítésének hiánya okozta. Ezt
szeretné megszüntetni az intézkedésével a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság.
Ahogy az igazgatóság közleményében olvasható, az elvégzendõ
feladatokat két szakaszra osztották, melyekkel megakadályozhatók a csapadékok hatására kialakuló hirtelen árvízi elöntések.
 Az elmúlt években beérkezõ önkormányzati, egyéni, és gazdálkodók által benyújtott  panaszok
miatt sürgõssé, halaszthatatlanná
vált a kotrási munkák elvégzése 
fogalmaz Gaál Róbert igazgató.
Éppen ezért a probléma megoldása érdekében az igazgatóság fokozta a fenntartási munkákat, kotrási tervet készíttetett, és lépéseket
tett a munkák pénzügyi fedezetének biztosítására.
A Principális-csatorna tizennégy kilométeres felsõ szakaszán,
Magyarszerdahely és Felsõrajk
között már elkezdték a kiviteli
munkálatokat. Idõjárástól függõen
várhatóan tavasszal végeznek, és
közel 34 millióba kerül.
A csatorna kilenc kilométeres
alsó szakaszán, a kiskanizsai városrész és Bajcsa közötti részen,
folyamatban van a kotrási munkák
elõkészítése. A terület helyszíni
bejárása, a költségek pontos meghatározására már megtörtént. A
teljes rekonstrukció költségvetése,
mely meghaladja a 100 milliót, jelenleg a jóváhagyás stádiumában
van. A jóváhagyás után a munkák
azonnal elkezdõdnek. A szakaszon
szintén növényzetirtási és kotrási
munkákat fog végezni az igazgatóság. A mederben levõ növényzetet, valamint iszapot távolítják
majd el. Ahogy a közleményben
olvasható, a munkák elvégzése
után Nagykanizsa térségében is
biztosítva lesz az árvizek akadálymentes lefolyása.
Kanizsa

2015. január 29.

Fotók: Varga Mónika
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A Nagykanizsai Honvéd Egyesület ünnepélyes évértékelõt és
tisztújító közgyûlést tartott a
Honvéd Kaszinóban, ahol tisztségviselõket választottak és a
2011. januári taggyûlés óta eltelt
idõszakról is beszámoltak.
Az elmúlt négy év áttekintését és
az idei év feladatait Tarr Ernõ nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke ismertette. Ahogy elmondta, az
évek alatt szervezeti és személyi változások egyaránt történtek. 2011-ben
a kilenc tagú elnökséget még a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubjának tagsága választotta meg. 2012 novemberében rendkívüli taggyûlésen döntöttek a klub

átalakulásáról, és a következõ év elejétõl Nagykanizsai Honvéd Egyesület néven mûködnek. Ezen a taggyûlésen mondott le Poprádi Zoltán elnök, így Tarr Ernõt bízták meg az elnökségi feladatok ellátásával. Az elnök kiemelte, a következõ években
további személycserék következtek,
de ennek ellenére az elnökség gördülékenyen végezte a feladatait.
A taglétszám a négy évvel ezelõtti 205-rõl 135-re apadt, de még így
is az egyik legnagyobb közösségnek számítanak a városban. Az
egyesület rendezvényeit évente elõre megtervezték, és az elõzõ évet
záró taggyûlésre már minden tag
megkapta a következõ év programját. A legsikeresebb rendezvényeik

voltak a nõnapi köszöntés, a kerek
évfordulós tagok köszöntése, a
megemlékezés a Honvédelem Napjáról, a Honvédbál, a libator és a
bagolai disznótor. A legemlékezetesebb kirándulások közt említette
Budapest, Herend, a Káli medence
meglátogatását, valamint a horvátországi és a szlovéniai utazást.
Az egyesület évente részt vesz
az Idõsek Hete rendezvényein.
Kapcsolatot tart a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségével, a Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Irodával, a Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért Alapítvánnyal, valamint a kovásznai és
más idõsügyi szervezetekkel.
A taggyûlésen elfogadták az elnöki beszámolót, majd Bõdör
László ismertette a szervezet pénzügyi, gazdasági helyzetét. A taggyûlés jóváhagyta a 2014. évi mérleget, a pénzfelhasználást, és elfogadta a 2015. évi költségvetést.
Az egyesület elnökévé a következõ négy évre a 2018. évet záró közgyûlésig Tarr Ernõ nyugállományú
ezredest választották. A titkári pozíciót ezentúl Hajdú Zoltán nyugállományú õrnagy tölti be, míg a kilenc
fõs elnökség tagjai: Bõdör László
nyugállományú mérnök százados,
Harangozó László nyugállományú
rendõr alezredes, Darab Lajos
nyugállományú törzsõrmester, Iványi Miklós, Gõcze Istvánné, Varga
Gyuláné és Bõdör Gyuláné. A megválasztott elnök rövid tájékoztatást
adott a 2015. évi teendõikrõl.
V.M.

Újra a répa volt a fõszereplõ Miklósfán
A hétvégén megrendezett répafõzõ versenyre összesen 12 nevezõ, 23 féle étellel nevezett. A kiosztott 11 díjból 8 maradt Miklósfán, 3 díj pedig vidékre került.
A verseny díjazottai:
Hagyományos répás étel kategóriában a Palini Általános Iskola
füstölt csülkös, babos répával 1.,
húsos babos répával a Miklósfai
Mindenki Háza 2., míg ugyanezzel
az étellel a Miklósfai Kertbarát
Kör 3. helyezést ért el.
Répás ételkülönlegesség kategóriában: aranyérmet kapott füstölt
csülök, tejfölös tárkonyos árpagyöngyös húsgombócával a Pannon Egyetem varázskonyhája. A
dobogó második fokára jutott Imrei
Zsuzsanna a raguval készült répás
rakott palacsintával, míg harmadik

helyezett lett a MI-Nõk Klubja húsos habart savanyú répája.
A répás desszertek kategóriában
a dobogó csúcsára került a Miklósfa Mindenki Háza csapata által készült répás áfonyás rétes. A harmadik díjat is õk szerezték meg a répás szilvás rétesükkel. A második
helyet Lesták Eszter és Lesták

András nyerte el a répás kelyhével.
Szakmai különdíjat kapott
Lesták Eszter és Lesták András
körtés, diós répalevese. A közönségdíjat a Pensio Kft. nyerte el füstölt csülkös babos répájával. A
szervezõ egyesülettõl a versenyben kezdetektõl résztvevõ Drávecz
Lászlóné kapott ajándékot.
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Ekáer: Nem mindegy, hogy mit és hova szállít
Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenõrzõ Rendszerrõl
(ekáer) szóló tájékoztatót szervezett szerdán a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara.
Novembertõl hatályos, azaz immár több hónapja élesben mûködik az ÁFA visszaélések, valamint
a fizetések nyomon követése végett
bevezetett ekáer, úgyis mint az
adózásról szóló törvény  jelenlegi
 legösszetettebb változása.
Amely meglehetõsen sok embert
érint: gyakorlatilag mindenkit, aki
vállalkozás irányításában érdekelt.
A pontos tudnivalókról és a cégeket terhelõ kötelezettségrõl dr. Lázár József, a NAV Nyugat-dunántúli Regionális Adó Fõigazgatóságának osztályvezetõje számolt be.
Elmondta, maga az ekáer szabályozás a közúton történõ fuvarozásokra vonatkozik, amik bejelentési
kötelezettséggel járnak  ezekhez
kell ekáer számot igényelni. Pontosabban csak az fuvarozhat árut
közúton egy ideje, aki rendelkezik
ilyen azonosító számmal  tehát az
adóhatóság elõtt nem lehet elsumákolni az áruszállítást. Ugyan-

akkor ez nem magát a fuvarozót
terheli, hanem azt, aki fuvaroztat.
Ahány termékegységet (árut)
szállít valaki, annyi ekáer szám
szükséges. Viszont egyféle termékegység, több típusú termékegységet is magában foglalhat
Gyakorlati példával alátámasztva az osztályvezetõ elmondta: ha
Gyõrbe szállítunk többféle terméket, akkor egy bejelentés szükséges a NAV felé.
 Azokban az esetekben kell bejelentési kötelezettséggel élniük a
vállalkozásoknak, ha az Unióból
Magyarországra hoznak be, vagy
fordítva, tõlünk visznek ki árut egy
EU-s országba. Valamint, adóköteles termékértékesítés esetén. Viszont, ha nem EU-s országba  legyen az Ukrajna, Kína, stb.  megy
ki az áru, akkor nem kell ekáerszám  hangsúlyozta dr. Lázár József.
Sok más mellett kitért még arra
is, hogy amennyiben valaki nem
adóköteles tevékenységet ûz 
ilyen például a bérmunka is  akkor nem kell ekáer szám. Továbbá
akkor sem, ha jómagam viszonteladó vagyok: mivel mindig az el-

sõ, adóköteles termékértékesítés
jár ekáer számmal.
A mezõgazdaságban érdekeltek
esetében, mondjuk, ha egy búzatermelõ eladja a felvásárlónak a
búzát, az elõbbinek nem kell
regelnie magát, cégét, hanem az
utóbbira hárul ez a teher. Mivel a
mezõgazdász amúgy is fizet kompenzációs felárat.
A rendszer megkülönbözteti a
különbözõ, szállított terméktípusokat is: aszerint, mi minõsül kockázatosnak, és mi nem. Azaz, melyek
után és pláne mennyi ekáer számot
kell igényelni.

Egy ekáer szám egyébként tizenöt napig érvényes. Az elektronikus rendszerbe pedig a NAV oldalán kell bejelenteni a fuvarozandó, kockázatos árut.
Az ekáerre vonatkozóan egyébként január végéig türelmi idõt kaptak a vállalkozások. Azonban
amennyiben elmulasztják a bejelentési kötelezettséget az érintettek,
a NAV szankciókat ró ki. Az ekáerrõl teljes tájékoztató, illetve a sok
adminisztrációval járó kötelezettségekrõl, a szabályozás részleteirõl a
NAV oldalán szerezhetnek további
információt az érdekeltek.

Meghosszabbították az ekáer próbaüzemét
március elsejéig
Március elsejéig meghosszabbította a kormány az elektronikus közúti áruforgalom ellenõrzõ rendszer (ekáer) próbaüzemét a piaci szereplõk javaslataira figyelemmel  közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az MTI-vel csütörtökön.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai, pénzügyõrei az év
elsõ két hónapjában is ellenõriznek, de február 28-ig csak tájékoztatnak.
Az adóhatóság munkatársai a mulasztókat figyelmeztetik, de március 1-ig nem szabhatnak ki mulasztási bírságot, a vállalkozások pedig a
próbaüzem végéig mentesülnek a kockázati biztosíték megfizetése alól
 közölte az NGM.

Ingyenes bírósági ügyfélértesítõ rendszer indul január végén
Január végén ingyenes bírósági ügyfélértesítõ rendszer indul,
amellyel sok idõt és energiát takaríthatnak meg a jogkeresõk és
a bírósági dolgozók egyaránt 
mondta Kékedi Szabolcs, az Országos Bírósági Hivatal (OBH)
bírósági fõosztályának helyettes
vezetõje az MTI-nek.
A szolgáltatás részeként a bíróság a peres fél regisztrációja után
egyfelõl sms, illetve e-mail üzenetben küld értesítést, ha az ügyben két tárgyalás között történt valami jogilag releváns esemény.
Ilyen lehet, hogy iratok érkeztek a
másik féltõl vagy például a szakértõtõl, valamint figyelmeztetõ üzenetet küld a közelgõ tárgyalásról,
másfelõl lehetõvé teszi, hogy a felek egyes, az eljárással kapcsolatos
adatoknak maguk is utánajárhassanak  ismertette a szakember.
A tárgyalásra a kitûzött idõpont
elõtt nyolc nappal figyelmeztetõ
sms-hez joghatás nem fûzõdik, továbbra is akkor szabályszerû például egy idézés kézbesítése, ha azt

hagyományos postai úton vették át
 tette hozzá.
Az ügyfelek nemcsak jelzéseket
kaphatnak a bíróságtól, hanem maguk is utánanézhetnek webes felületen az eljárásaikkal kapcsolatos
egyes információknak, ez azonban
egyelõre még nem jelenti azt, hogy
az iratokba is betekinthetnek elektronikus formában, ez a fejlesztés a
távlati tervekben szerepel.
Ezeket a szolgáltatásokat csak az
veheti igénybe, akinek a bíróságon
peres ügye van, az ahhoz kapcsolódó ügyszám például nélkülözhetetlen a szolgáltatás igénybevételéhez. Szükséges továbbá regisztrálni az ügyfélkapun, másrészt pedig
egy ízben be kell mennie az ügyfélnek vagy a jogi képviselõnek arra a
bíróságra, ahol a peres ügye zajlik,
a személyazonosítás érdekében.
Amikor egy ügy átkerül egy másik
bíróságra vagy fellebbezés folytán
másik bírósági szintre, újra kell regisztrálni személyesen is  mondta
Kékedi Szabolcs.
Minden bírósági szinten, a járásbíróságtól a Kúriáig a polgári, gaz-

dasági, közigazgatási, munkaügyi és
büntetõ perek túlnyomó többségében igénybe vehetõ ez a szolgáltatás.
Az új szolgáltatás várhatóan lényegesen csökkenti majd az ügyfelek és a bírósági dolgozók idejét,
energiáját felemésztõ személyes
vagy telefonos kapcsolatfelvételeket, hiszen a perekkel kapcsolatban
az ügyfelek számos technikai információhoz hozzájuthatnak az interneten  magyarázta a szakember.
Egy másik új, webes felületen
igénybe vehetõ szolgáltatás a pertartam-kalkulátor, amely egy-egy
ügytípusban egy-egy bíróságon
elõre jelzi az eljárás várható idõtartamát a rendelkezésre álló adatok átlaga alapján.
Ez a szolgáltatás polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási perekben vehetõ igénybe. Jelentõsége,
hogy az olyan ügyekben, amelyekben több bíróság is illetékes, és közülük a peres fél választhat, a kalkulátor segítségével az ügyfél a várhatóan hamarabb döntést hozó, vélhetõen
kevésbé leterhelt bíróságon indíthatja meg például kártérítési perét vagy

házassági bontóperét. A kalkulátorból kiderül például, hogy az egyik
legleterheltebb magyar helyi bíróságon, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon egy válóper átlagosan 184 napig tart, ugyanakkor a Gyulai Járásbíróságon csupán 116 napig  ismertette az OBH munkatársa.
Induláskor a 2013. évi érdemben
befejezett ügyek adatainak statisztikai átlagából számított pertartamok
láthatók a rendszerben, amely évrõl
évre frissül majd. Természetesen a
szolgáltatás arra is figyelmezteti az
ügyfeleket, hogy az átlagtól jelentõsen eltérhet egy-egy konkrét per
hossza például a bizonyítás nehézségei, a peres felek száma vagy más
körülmény miatt.
Az elektronikus felületeken lehetõség lesz továbbá panaszkezelésre
is, a bírósági vezetõknek címzett
ilyen jellegû beadványokat elsõsorban ott várják majd az ügyfelektõl.
Mindezek a január végén mûködésbe lépõ szolgáltatások díjtalanok  mondta Kékedi Szabolcs.
MTI - Kanizsa
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Süssünk munkát 
lezárult a projekt

Lezárult a Süssünk munkát
elnevezésû projekt. A záró rendezvényre a Piarista Általános
Iskola rendezvénytermében került sor, ahol bemutatták a programot, és összegezték a megvalósítási idõszak tapasztalatait.
 Sikeres volt ez a kezdeményezés, hiszen ebben a térségben a tartósan munkanélküli embereknek
volt esélye pék OKJ-s képzésen
részt venni, elméleti és gyakorlati
tudást szerezni. Arra is lehetõségük volt, hogy fél éves gyakorlatot
szerezzenek a Kanizsa Pékségben
 köszöntötte a megjelenteket Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, 2013 nyarán indult a program a Nagykanizsa és Környéke
Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. jóvoltából.
 Egy szakma elsajátítása, nem
csak azt jelenti, hogy kaptunk egy
lehetõséget arra, hogy egy adott
szakmában el tudjunk helyezkedni, hanem arra is lehetõséget biztosít, hogy meg tudjuk mutatni azt,
hogy alkalmasak vagyunk a szakismeretek megtanulására  vette át
a szót, és nyitotta meg a rendezvényt Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ. Ha pedig az
adott szakmában nem tudunk elhelyezkedni, akkor tudunk alkalmazkodni más helyzethez. Ez egy fontos üzenete az ilyen jellegû pályázatoknak, fõleg akkor, amikor

ilyen alacsony Magyarországon a
foglalkoztatás. Csupán 51 százalék
körül mozog.
A programot Illés Gabriella projektvezetõ mutatta be. Kitért a
munkavégzés fontosságára és a
projekt elõzményeire is. A pék
OKJ-s képzés tapasztalatait dr. Borosán Gyula, a FEPIH Kft. ügyvezetõje összegezte. Pauska-Németh
Angélát követõen pedig Lérántné
Mátés Valéria beszélt a projektrõl.

Negyedévezredes
a mi iskolánk

2015. január 29.
 Annak idején a mi iskolánk
volt Vas, Zala és Somogy megye elsõ, no és egyetlen középiskolája 
így Balogh László. Aki mondanivalójában felidézte az iskola többszöri
névváltását. Az 50-es évektõl Irányi
Dániel Általános Gimnáziumnak,
1957-tõl Landler Jenõ Gimnáziumnak hívták, 1990-tõl pedig Batthyány Lajos Gimnáziumként ismerik
(és el is ismerik) az intézményt.
A 250 éves jubileum jóvoltából
szinte egymást érik az események 
egész évben  az intézményben.
Többek között öt dunántúli gimnázium kórusának részvételével hangversenyt tartanak, de lesz még 250
körös váltófutás is a sportpályán.
Gyermeknapon a BLG-sek 250
cipõsdoboznyi ajándékkal lepik meg
a rászorulókat. Az alapítás napján,
június 5-én, 19 órától a HSMK-ban
jubileumi BLGén-kulturális kavalkád lesz, majd másnap maga az ünnepség. Ám jelenik meg jubileumi
évkönyv, megújul az iskola honlapja, az érettségi tablók pedig felkerülnek a világhálóra: 1948 és 2015 között végzett osztályokkal.

Zenével, énekkel,
tánccal
A Péterfy Sándor Tagintézményben idén is megünnepelték
a Magyar Kultúra Napját.
Nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 250.
esztendejét a legnagyobb múltú
Kanizsai Gimnázium, mai nevén
a Batthyány Lajos Gimnázium.
A részletes programokról Balogh László, az intézmény igazgatója számolt be sajtótájékoztatóján.
Elsõként azonban a gimnázium
múltjának, történetének egy-egy
érdekes momentumát emelte ki.
Elmondta, a piarista gyökerû intézményt 1765 júniusában alapította
gróf Batthyány Lajos.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésû ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. február 4. 10 óra 00 perc. A versenytárgyalás eredménytelensége esetén: 2015. február 5. 10 óra 00 perc. 2015. február 10. 10 óra 00 perc. 2015.
február 12. 10 óra 00 perc. 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10
óra 00 perc idõpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda)
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 59.690.000 Ft. Információ kérhetõ:
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330, 0620/849-2328,
0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése elõre egyeztetett idõpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és
FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETÕKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.

Az iskola apraja-nagyja délutánba nyúlóan vett részt különbözõ
programokon. Reggel rádiós meg-

emlékezéssel kezdõdött az ünneplés, majd kétórás táncházzal folytatódott. Végül az alsó tagozatos gyerekek bábjátékkal, népdalénekléssel
szenteltek néhány órát a kultúrának.
Szombaton a leendõ elsõ osztályos gyerekeket és szüleiket várták,
délelõtt az intézménybe. Az OviSuli programon nemcsak a tanító
nénikkel ismerkedhettek a jövõ
Péterfysei, hanem különbözõ sportprogramokon, ügyességi játékokon
is részt vehettek.

Elismerésben
részesült Molnár
Levente és Tislér
Bence Tisza Istvánról
írt tanulmánya
Dicsérõ oklevelet vehetett át Tisza Istvánról írt pályamunkájáért
a napokban Molnár Levente és
Tislér Bence, a Batthyány gimnázium két végzõs tanulója, illetve
felkészítõ tanáruk Pécsi László.
A pályázatot Tisza István politikai
törekvései az I. világháborút megelõzõ két miniszterelnöksége idõszakában, tevékenysége a világháború
alatt, meggyilkolásának bel- és külpolitikai okai és következménye
címmel a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete hirdette meg
középiskolások részére. (A tanulmányt azonos címmel honlapunkon
olvashatják.)

Képviselõi fogadóóra
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje,
OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17 óráig a Batthyány
Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.): 0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedõ György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok,
Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014.
november 28-án (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa,
Hevesi Sándor utca 2.).
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje minden
hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdõs László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje a palini és
korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 18 óráig a Palini Általános Iskolában. Aznap 18.30 órától 20.00 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek) lakosainak tart fogadóórát: Garay utca páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Ûrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor utca, Cserfõ hegy, Cserfõ út, Dózsa György utca 1-tõl 95/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-tõl 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca 74-tõl az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91-tõl az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Marton István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap utolsó szerdáján 16 órától 18 óráig a Halis István Városi Könyvtár kávézójában.
Szõlõsi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u.
23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
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Két éve zárva a
gelsei termálfürdõ

2007 utolsó napjaiban nyitották meg a Gelsei Termálfürdõt.
Viszont már több mint két éve
zárva van. Talán akkor rendezõdik a fürdõ sorsa, ha a Magyar
Fejlesztési Bankhoz kerül az
épület. A helyiek már akkor is
örülnének, ha úszásoktatásra lehetne használni a fürdõt.
2012. november 20-án volt utoljára nyitva a Zala megyében található Gelsei Termálfürdõ. Hiába
rendelkezik a kis falu közel 40
Celsius-fokos, magas jódtartalmú
termálvízzel és egy modern fürdõépülettel, egyelõre nem tudni mikor nyithat meg újra a fürdõ  írja
Heszler Róbert a termalonline.hun megjelent cikkében.
A gelsei termálprojekt még 15
évvel ezelõttre nyúlik vissza, a
szomszédos Pölöskefõvel összefogva akkor alakították át termálkúttá a már meglévõ, korábbi sikertelen olajkutatás után hátramaradt 900 méter mély kutat. A fürdõ
megépítésére jó néhány évet várni
kellett, s igazából a mostani problémák gyökerét az akkori döntés
jelenti, ugyanis a létesítmény építéséhez szükséges egymilliárd forintot döntõ részben hitelbõl teremtette elõ a település.
A termálfürdõt végül 2007 karácsonyára nyitották meg. Azonban
nem tett jót nekik a 2008-ban érkezõ válság, de az sem, hogy a környéken több fürdõ is mûködik. Az
már csak hab a tortán, hogy jelentõs szálláskapacitás sem volt a településen.
Az adósságteher miatt 2010-ben
gyakorlatilag csõdöt jelentett a település. Egy idõ után a fürdõt is be
kellett zárniuk, s ugyan 2012-ben
újra meg tudták nyitni, de az év végén megint be kellett zárniuk.
A Zalai Hírlap most utánanézett,
hogy mi a helyzet a Gelsei Termálfürdõvel. A rossz hír az, hogy az
önkormányzat önmagában nem
tudja feltámasztani a fürdõt, hiszen egy új szabályozás miatt
veszteséges tevékenységet nem
folytathatnak, márpedig a fürdõ
soha nem termelt nyereséget. El-

adni pedig a meghirdetett 940 millió forintos áron nem sikerült. Az
épület emiatt az adósságrendezési
eljárás végén a fürdõépítéshez hitelt nyújtó Magyar Fejlesztési
Bankhoz (MFB) kerülhet.
Márpedig az MFB nem elõször
kerül olyan helyzetbe, hogy az ölébe hullik egy termálfürdõ, ugyanez
történt az egerszalóki Saliris
Resort szálloda és fürdõ esetében
is, amit már évek óta mûködtetnek.
Nagy kérdés, hogy adott esetben
meglépnék-e ugyanezt a gelsei fürdõnél is.
A Zalai Hírlap cikke szerint
egyébként az önkormányzat már jó
ideje abban lát menekülési utat a
fürdõ számára, hogy tanuszodaként nyissák meg újra, amihez elvileg lehetne támogatást szerezni.
Pláne, hogy így Gelsén megoldható lenne a helyi és a környékbeli
gyerekek úszásoktatása, egyelõre
azonban pénz helyett csak ígéreteket kaptak ehhez.
A jó hír egyébként az, hogy az
épületet karbantartja az önkormányzat, így az állagromlásnak
semmi jele. Elvileg minimális beruházással bármikor újra ki lehetne
nyitni a Gelsei Termálfürdõt.
Az SZDSZ mintafaluja
A fával burkolt, lapos tetõs épület letisztult, minimalista stílusával, hatalmas üvegablakaival
olyan hatást kelt, mintha egy osztrák vagy svájci alpesi fürdõhelyen
járnánk. A tervezõ, Karácsony Tamás a Szépmûvészeti Múzeum elvetélt föld alatti bõvítési tervének
alkotójaként vált országosan híressé. Bent feszített víztükrû, úszóversenyek megrendezésére is alkalmas nagymedence, három kisebb masszázsmedence jakuzzival,
szauna és nedves gõz, sókamra és
még két kisebb medence. A medencébõl egyenesen a szelíd, zöld
zalai dombokra látunk.
A gelsei fürdõ létjogosultságát
Nagykanizsa közelsége adja, a
vendégek 60 százaléka innen érkezik. A sokkal több szolgáltatást
nyújtó Zalakaros szintén közel
van, de Gelsén majdnem ezer forinttal olcsóbb a belépõjegy. (Forrás: gelsetermalvolgy.com)

Kerekasztal
beszélgetés
Nagyrécsén a Magyar
Kultúra Napján
A dél-zalai településen elsõ alkalommal, de hagyományteremtõ szándékkal rendeztek ke-

rekasztal beszélgetést a Magyar
Kultúra Napján. Mint azt az ötletgazdától, a helyi kulturális
szervezõtõl, Salamon Lászlónétól
megtudtuk, a nemrégiben felújított Inkey kastély adott otthont
az összejövetelnek, melyre a helyi és környékbeli kulturális és
mûvészeti élet képviselõit hívták
meg.
Így a beszélgetésben a nagyrécsei Ritmus Kórus vezetõje, Ernszt
Katalin kulturális menedzser, az
ugyancsak helyi Radnóti-díjas
Horváth István versmondó, a récsei festõmûvész és galéria tulajdonos Kárpáti Sebestyén valamint

a kendlimajori mûvésztelep kigondolói és szervezõi Ludvig Klára és
Ludvig Zoltán vetette össze gondolatait, mely eszmecserét a Halis
István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Kardos Ferenc moderált. A szép számmal összegyûlt
hallgatóság a Horváth István által
elszavalt Himnusz után nemcsak
azt tudhatta meg, hogy a beszélgetés részvevõi mikor és milyen indíttatásnak köszönhetõen találtak
rá az általuk képviselt mûvészeti
vonalra, de meséltek külföldi mûvészeti élményeikrõl is. Egybehangzó véleményük szerint a külföldön élõ magyaroknak nagy igényük van a magyar kultúra iránt,
de más népek hazánkba látogató
képviselõi is igen fogékonyak kultúránk iránt. Ezért is fontos annak
hagyományainak õrzése, ápolása
és továbbvitele.
Az est sikerén felbuzdulva a
szervezõk elhatározták, hogy a
húsvét alkalmával a hit és a vallás
témakörét járják hasonlóan körül.

Hévíz Bécsben
Véget ért a régió legnagyobb
szabadidõs és utazási vására, a
Ferienmesse Bécsben, a négynapos seregszemlén Magyarország
24 hazai társkiállítóval vett részt.
Megyénket Hévíz képviselte.
Az idei vásáron a Magyar Turizmus Zrt. fõleg az egészségturizmushoz köthetõ turisztikai ajánlatokat és szolgáltatásokat, valamint
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a magyarországi fesztiválokat népszerûsítette. A szemlén képviseltették magukat a nagy fürdõvárosok, vagyis Sárvár, Hévíz, Hajdúszoboszló és Bükfürdõ is. Külön
standdal volt jelen az Aquaworld
Resort Budapest, amely tavaly decemberben partnerséget kötött a
Vamed Vitality World nevû osztrák
céggel, amely Ausztria számos kiemelt szállodájának és fürdõjének
üzemeltetését is végzi.
A téli vendégforgalom növelésére a Budapest Winter Invitation
kampány keretében kínálnak programlehetõségeket a Magyarországra utazóknak.
A 120 négyzetméteres magyar
standon külön helyet kaptak a kelet-magyarországi szolgáltatók, a
régióból többek között a Debrecen
és Hortobágy Turizmusáért Egyesület képviseltette magát.
Kovács Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviseletének vezetõje az MTI-nek hangsúlyozta: az osztrák piacra megéri
befektetni, hiszen a jól irányzott
kampányok és akciók hamar meghozzák a kívánt és jól mérhetõ
vendégforgalmat.
Az osztrák turisták évente 800
ezer vendégéjszakát töltenek Magyarországon, vagyis Ausztria a
nyolcmilliós lakosságszámra vetítve a legdinamikusabb turisztikai
piaca hazánknak. Az osztrákok
évente 120 milliárd forintot költenek el Magyarországon, ebbõl 90
milliárd forint a turisztikai célú
költés, amelynek az áfatartalma
nagyjából 20 milliárd forintot tesz
ki.
A január 15. és 18. között tartott
vásáron csaknem 70 országból 700
kiállító vett részt. Az idei rendezvény partnerországa Thaiföld, a
partnerrégió Tirol tartomány volt.

Távozik a Zala
megyei fõrendõr
Áder János köztársasági elnök
a belügyminiszter javaslatára január 27-tõl megszüntette Szukics
Ferenc Zala megyei rendõrfõkapitány hivatásos szolgálati jogviszonyát  tudta meg az Origó.
Nothoff Ingrid, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság szóvivõje
az Origónak azt mondta, hogy a
fõkapitány elérte a nyugdíjkorhatárt, ezért jövõ héttõl már a jól
megérdemelt pihenését tölti.
L.T.-MTI-origo.hu-termalonline.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A nagy háború idõszakában már nélkülözhetetlenné vált a szervezet

Vöröskeresztesek a tevékeny hazaszeretet zsoldjában

A söjtöri származású Kovács
Tibor szegény családból származik, és három testvérével együtt,
apa nélkül nevelkedett. Talán a
gyerekkori élmények hatására
is, de a másoknak való segítés
határozta meg késõbbi életét.
Történelemtanárként nevelte és
tanította a megyeszékhely fiatalságát, majd Lentibe sodorta az
élet, ahol két évtizeden át szintén
az ifjúságot gardírozta KISZ-titkárként. Mikor visszatért Zalaegerszegre, élete utolsó, aktív
évtizedében kötelezte el magát a
Vöröskereszt mellett: 1987 és
1997 között a segítõ szervezet
megyei titkáraként dolgozott.
Nyugdíjba vonulása után sem
hagyta el a köteléket: azóta is
a megyei alelnöke annak.
A Vöröskereszt históriájának
feldolgozása iránti vágya talán a
történelemtanári évek hatásaként
is felfogható. Már nyugdíjasként
kezdte el kutatni a szervezet magyar történetét, hazai vonatkozásait. Az elsõ világháború kitörésének
századik évfordulóján a magyar
Vöröskereszt világégés alatti, zalai
vonatkozásai felõl érdeklõdtem a
kutatótól. Alábbiakban Kovács Tibor hetilapunknak adott interjúját
olvashatják.
 A Vöröskereszt, mint nemzetközi szervezet Genfben alakult
meg, 1863-ban. Henry Dunant, a
mozgalom atyja a harctéren küzdõ,
sebesült katonák gyámolítása céljával hozta létre a segélyszervezetet. A megalakuló Vöröskereszt

nem volt tekintettel a katona nemzetiségére, az elv egyszerû és egyértelmû volt: ha megsérült, harcképtelenné vált, akkor segíteni kell
rajta  hangsúlyozza Kovács Tibor.  A magyar vöröskeresztet két
évtized múltán, 1881. május 16-án
hozták létre, a Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt
Egylete elnevezéssel. Meglepõ
lehet, de ekkorra Zala vármegyében már mûködtek fiókegyletei.
Csáktornyán 1879-ben, egy évvel
késõbb Zalaegerszegen és Keszthelyen, majd 1881. január 31-én,
Nagykanizsán is útjára indították a
segélymozgalmat, utóbbiban Veres-keresztes nagy-kis kanizsai fiókegylet elnevezéssel, élén egy
22 tagú választmánnyal. A polgárság körében mindenhol támogatókra talált a nemes célt maga elé
tûzõ szervezõdés, így Sümeg,
Zalaszentgrót és Tapolca is hamar
beállt a sorba. A helyi fiókszervezetek élén választmányok mûködtek, az õ irányításukkal élte
mindennapjait a századfordulón a
Zala vármegyei Vöröskereszt. Ekkortájt a fiókszervezeti munka és
célkitûzés kétirányú volt: egyrészt,
hogy békeidõben mit tegyenek,
mivel segítsenek a tagok, másrészt
pedig felkészülni egy váratlan, háborús helyzetre.
A békeidõbeli tevékenység elsõsorban a rászorulók számára való
adománygyûjtésben nyilvánult
meg, és így nagyon hamar divatba
jöttek a jótékonysági táncmulatságok és hangversenyek Zalában.
Nyaranta népünnepségeket és
perselyes gyûjtéseket tartottak a
városok fás ligeteiben, és az ismertebb, korabeli szórakozóhelyeken.
Hogy ezek nem voltak eredmény
nélküliek, arról mi sem tanúskodik
jobban, minthogy a Zalaegerszegi
fiókegylet már a megalakulása utáni évben hálalevelet kapott Tirolból, amiért értékes segítséggel támogatták az ottani árvízkárosultakat. De Zala mindenhol jeleskedett, például az észak-magyarországi, Árva vármegye éhínséggel
küzdõ lakóit sem hagytuk segítség
nélkül. Ugyanakkor megkezdõdött
a vöröskeresztes kisegítõ hadikórházak létrehozása is. A századfordulóra a vármegye minden fiókegyletének kidolgozott terve volt

arra, hogy hol fogadják egy hirtelen kitörõ háború esetén a frontról
érkezõ, sebesült katonákat: a kijelölt 6 intézményben  tartalékkórházak és betegnyugvó állomások korabeli elnevezéssel  597
betegágy állt készen.
Az elsõ világégés elsõ esztendejében  1915. szeptember 15. napjáig  a Vöröskereszt beváltotta
ígéretét és vállalásait: a Magyar
Királyság területén 102 752 betegágy várta folyamatosan a frontról
érkezõ tízezreket. Zala vármegye
ekkor már harminckilenc helyszínen  számos kistelepülésen is,
mint Misefa, Pölöske, Palin vagy
Zalaszentmihály , 2010 férõhelylyel állt rendelkezésére a harcok
sérültjeinek. A vöröskeresztes kórházak nagyon jó felszereltséggel
rendelkeztek akkoriban: a Balaton
partján felajánlott nagyobb magánüdülõkben, míg Zala mélységi
területein pedig kastélyokban, kúriákban helyezték el a katonákat. A
Vöröskereszt mindenrõl maga
gondoskodott a kórházaiban. Élelmiszer, gyógy- és kötszerek, orvosok, ápolónõk: ezeket mind-mind
a polgárok nagylelkû adományaiból finanszírozták, illetve a kórházi személyzet  például az ápolónõk  önkéntesként végezte segítõ
feladatát. Ezek a lányok, asszonyok azonban nemcsak a vármegyék kórházaiban segítettek, de
közülük 200 bátor önkéntes még a
frontvonalakra is kiutazott. Csak
egy testvérpár nevét említeném itt
meg: a kanizsai Durgó nõvéreket,
Katalint és Ilonát, mindkettõjüket
érdeméremmel jutalmazták a
frontszolgálatért. De a megyében
maradt ápolónõk is hatalmas áldozatokat hoztak: volt olyan ápolónõ, aki a rendes kórházban befejezte a munkáját, majd átment a
vöröskeresztes kórházba, és ott segített tovább, mindezt teljesen ingyen, a jó szolgálatáért tette.
Az akkori közélet, a polgárság
prominens tagjai élenjártak és példát mutattak az önkéntes munkában és segítségben, illetve a vöröskeresztes kórházak fenntartásában
és mûködtetésében. A megyeszékhelyen a fõispán, dr. sipeki Balás
Béla és neje, valamint a város fõorvosa, dr. Gráner Adolf végzett

felbecsülhetetlen értékû önkéntes
tevékenységet. Herceg Festetics
Lászlóné Keszthelyen létesített
magánvagyonából kórházat, gróf
Festetics Mária Söjtörön, míg
Mester Aladárné Csáktornyán jeleskedett. A kanizsai és körmendi
nagybirtokos, herceg dr. Batthyány-Strattmann László pedig mind
a mai napig, mint a szegények orvosa és segítõje él a köz emlékezetében. Mindennek meg is lett az
eredménye: egy 1916-os adat szerint 5945 sebesült katona érkezett
a zalai vöröskeresztes kórházakba,
akikbõl 4353 fõ gyógyultan távozott.
A sebesült frontkatonákat istápoló Vöröskereszt kórházai és betegõrzõ helyei két forrásból táplálkoztak: a hadiköltségvetésbõl
kapott alapösszegekbõl, valamint a
jótékonysági gyûjtések pénz- és
természetbeni adományaiból. Megyeszerte szlogenné vált a jelszó:
Adakozzunk a Vöröskereszt Egyletnek!, illetve megszokottá váltak a Péter-Pál napi perselyezések
is. Az önkéntesek számos, ötletes
jótékonysági gyûjtéssel igyekeztek
újra és újra megszólítani az embereket, de nem feledkeztek meg a
frontokon harcoló katonáink hadiszükségleteirõl sem. Volt például
aranyat vasért, vagy rézmozsarat vasmozsárért akció, hiszen a
háborúhoz pénz, a puskákba pedig
lõszer kellett. Az önkéntesek, ha
éppen nem az utcákat járták, akkor
a hadba indulók ünnepélyes elköszöntésére is szenteltek idõt: kokárdával díszítették fel a katonák
zubbonyát, de Gelsén az is megtörtént, hogy a helybeli asszonyok
gyümölcsös kosarakkal és pálinkával kedveskedtek a bakáknak.
Egy mai rendezvényszervezõ is
megirigyelhetné az ötletgazdagságát a korabeli szervezõknek: például Zalaegerszegen, egy zenetanár házában hangversenyt tartottak, amely meghallgatására 60 ember, tõlük pedig 1600 korona adomány gyûlt össze. 1916 nyarán az
egerszegi focisták jótékonysági
mérkõzésre hívták a kanizsaiakat.
A dél-zalai városból nem érkezett
meg a teljes legénység, így hiányosan kezdték el a meccset. Mikor fél óra elteltével a nagykanizsaiak is kiegészültek, a megye-
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székhelyiek baráti gesztusként középre rúgták a labdát, és újrakezdték a játékot. A teljes jegybevételt
a vöröskeresztes kórház javára
ajánlották fel. Ugyanezen a nyáron, július 2-án adott koncertet a
tüdõvérzéses és rokkant katonák
zalaegerszegi szanatóriumának
megsegítéséért a megyeszékhelyen Európa leghíresebb gyermekkórusa, a Felícián Gyermekkar
is. Másnap a Polgári Leányiskola
növendékei rögtönöztek színielõadást az egyik tanáruk lakásán. A
10, 20, 30 és 40 filléres belépõkbõl
20 koronát gyûjtöttek össze a lányok.
A zalaegerszegi vöröskeresztes
kórház a Zrínyi gimnázium épületében mûködött. Hogy kiválóan, azt az is bizonyítja, hogy
többször is kaptak ellenõrzést a
fõvárosi vöröskereszt, valamint a
hadügyminisztérium részérõl is,
és mindig, mindent rendben valónak találtak. Nagykanizsán a Szekeres család állt a vöröskeresztes
kórházi kezdeményezés mögé:
három is mûködött belõle a délzalai városban, a háború éveiben.
Jótékonysági ítélõszék, egy polgárokból szervezõdött, nagy bizottság osztotta el a Nagykanizsán és környékén gyûjtött adományokat. Az aranyat vasért
mozgalom felhívására pedig 138
kanizsai család cserélte be családi ékszereit vöröskeresztes
vasra. De megszervezték a madarak és fák napját is, amelynek a
polgárság lelkének ápolása volt
az egyik kiemelt feladata, hiszen
ekkorra már majd minden család
adott katonát a világháborús
harcterekre. És akik hazajöttek,
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sebesülten, rokkantan és nyomorékon, élõ példái lettek a háború
borzalmainak, ami megérintette
az itthon maradtakat is.
Az egész vármegye összefogott. Tapolcán, 1917-ben Csak
egy virágszálat a sebesült katonák
megsegítésére akciót szerveztek
a tapolcai vöröskeresztesek,
amikoris járták az önkéntesek a
várost, és kérték a polgárokat
egy-egy szál virág árának perselybe dobásával a katonák támogatására: 302 koronát sikerült így
összegyûjteniük. Keszthelyen farsangi mulatságok és színi elõadások színesítették a város kulturális életét, miközben a jegyárakkal
járultak hozzá a szórakozó polgárok a vöröskereszt mûködéséhez.
A Murakeresztúrral szemközt,
ma horvát területen fekvõ Alsódomboru község is vöröskeresztes kórházat szervezett, amely
semmi kívánnivalót sem hagy
maga után  írta róla a 48. gyalogos huszárezred káplánja, mikor
súlyos sebesülésébõl felépülve,
gyógyultan távozott a Mura és a
Dráva találkozása mellett fekvõ
kis településrõl. Zalaapátiban a
helyi leányiskolában létesült vöröskeresztes kórház, ahonnan 10
hónap alatt 101 sebesült katona
távozott gyógyultan. A kis kórházat dr. Hanny Ödön, a keszthelyi
kórház orvosa vezette szabadidejében, önkéntes munkájával.
Zalaapátiban 2014. október 3-án
avattak emléktáblát a vöröskeresztes választmány és kórház
egy évszázados megalakításának
tiszteletére és emlékére.
Dr. Papp Attila

Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különbözõ
méretben és hosszban kaphatóak.
,

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A KISKANIZSA ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA
az Ifjúsági Galériában. Megtekinthetõ: február 10-ig.
"MÛ"
a Kanizsa Fotóklub tagjainak
kiállítása. Megtekinthetõ: február 11-ig.
"ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK"
- id. Bûcs Lajos sportbélyeg
gyûjteményének bemutatása
Megtekinthetõ: február 13-ig.
Február 2. 16 óra
"AMIKOR MÁR AZ ÜLÉS
SEM FELÜDÜLÉS"
Dr. Fliszár Mária, a Kanizsai
Dorottya Kórház Reumatológiai Osztály vezetõ fõorvosának
elõadása. A belépés díjtalan.
Február 2. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Alan Anckbourn: MESE
HABBAL - vígjáték.
(Körúti színház). Fõbb szereplõk: Koltai Róbert, Vándor
Éva, Király Adrián, Pikali Gerda. Belépõdíj: 3500 Ft.
Február 3. 19 óra
Filharmónia - Forissimó bérlet komolyzenei sorozat
ÚJ MAGYAR KAMARAZENEKAR
Koncertmester: Bánfalvi Béla
Belépõdíj: 2900 Ft.
Február 5., 12., 19., 26. 10:00
és 11:00 KEREKÍTÕ
mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj:
700 Ft/család.
Február 5. 17:30 óra
Világjárók klubja. IRÁN, A
NÉGY ÉVSZAK ORSZÁGA
/ DÁRIUSZ KINCSE
vetített képes úti élménybeszámoló. Elõadó: Böröcz Zsolt tanár.

Január 31.
FARSANGI TÁNCHÁZ
16:30 Kerekítõ foglalkozás (3
éves korig). Vezeti: Vajda Margit. 17:00 Gyermek táncház.
Vezeti: Tóth István "Csonti".
18:00 Kézmûves foglalkozás.
Hábli Olga - karácsonyi díszek.
19:00 Felnõtt táncház (moldvai
táncok) a Bojtár Népzenei
Együttessel. Táncokat tanít:
Tóth István, "Csonti".
Belépõdíj: 500 Ft, mellyel
mindegyik program látogatható

2015. január 29.

Ép testben, ép lélek
Id. Bûcs Lajos 1926-ban született Partiumban és jelenleg is ott él.
1952-ben fejezte be a tanítóképzõt,
és pedagógusként 38 évet dolgozott Szamoskrassón.
A bélyegekkel édesapja révén
került kapcsolatba, aki segédjegyzõként dolgozott a községházán.
Az oda beérkezett borítékokon látott elõször bélyeget. Érdekesnek
tartotta õket, majd az érdeklõdésbõl lassan szeretet, a szeretetbõl
szenvedély lett.
Mint gimnazista a nyári szünetben helyettes tisztviselõként dolgo-

zott, és az elsõ kereseteibõl lehetõsége nyílt posta-tiszta bélyegek beszerzésére is. A gyûjtemény a háború alatt eltûnt, és csak az 1950-es
évek vége felé fogott hozzá ismét a
bélyeggyûjtéshez. Eleinte idõrendi
sorrendben gyûjtötte a bélyegeket,
aztán tematika szerint. Elsõsorban a
sport, festészet, ûrhajózás, növény
és állatvilággal foglalkozott.
Mint pedagógus, az iskolai évek
során több bélyeggyûjtõ szakkört
vezetett, és számos sikeres kiállítást is rendezett az említett témakörökben. Ezt a szenvedélyt átadta
a gyerekeknek, mondván: szeressétek a bélyegeket, mert bár kicsik,
de szépek, okosak és minden nyelven beszélnek hozzánk.

A Kanizsai Kulturális Központ Az én hobbim kiállítás-sorozatának legújabb állomásán
bélyegeket láthatnak a téma
iránt érdeklõdõk. Az Erdélyben
élõ idõsebb Bûcs Lajos sportbélyeg gyûjteményét Horváth László, a városi bélyeggyûjtõk elnöke
mutatta be a HSMK földszinti
elõcsarnokában.
Zenei összeállítással közremûködött Honti Sára és Bûcs Angéla. Az Ép testben, ép lélek címû
kiállítás február 13-ig tekinthetõ
meg.

Színes, pompás tollazat, sivító hangzavar és büszke tenyésztõk.
Ezek jellemezték a múlt hétvégi díszmadár, galamb és baromfi
kiállítást a Voke Kodály Mûvelõdési Házban.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Dátum
2015. február 1.
2015. február 2.
2015. február 3.
2015. február 4.
2015. február 5.
2015. február 6.
2015. február 7.
2015. február 8.
2015. február 9.
2015. február 10.
2015. február 11.
2015. február 12.
2015. február 13.
2015. február 14.
2015. február 15.
2015. február 16.
2015. február 17.
2015. február 18.
2015. február 19.
2015. február 20.
2015. február 21.
2015. február 22.
2015. február 23.
2015. február 24.
2015. február 25.
2015. február 26.
2015. február 27.
2015. február 28.

Gyógyszertár neve, címe, telefonszáma
BENU - ARANYSZARVAS
ROZGONYI U. 1.,
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.,
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI
TAVASZ U. 26.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF
ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS
ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI
TAVASZ U. 26.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
BENU KANIZSA CENTRUM TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF
ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS
ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI
TAVASZ U. 26.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.

93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620

Ügyeleti idõ
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
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

2015.01.28.

10:52

Page 13

Kanizsa  Ez+Az

2015. január 29.

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Óvodapedagógus
Pszichológus
Logisztikai ügyintézõ
Pénzügyi ügyintézõ
Gyermekvédelmi ügyintézõ
Mezõgazdasági technikus
Mûszaki adminisztrátor
Bolti pénztáros
Fûrészüzemi dolgozó
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelõ
Kárpitos
Gyümölcsfa metszõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
középfokú
8 általános
szakirányú
gyakorlattal
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
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
Ha úgy érzi, nem tudja fejben tartani a teendõit, írja le nyugodtan. Ne ijedjen meg,
nem a memóriájával van baj, csak sok a
feladat. A hétvégén feltétlenül iktasson be
pihenést, mert jót tesz az egészségének.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Ne vágyakozzon folyton olyasmi után,
amit amúgy sem érhet el, vagy nem tud
megvásárolni. Egyelõre szabjon határt az
igényeinek és meglátja, mindjárt nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz.

V.21.VI.21. Ikrek
Vannak olyan napok, amikor jobb, ha az
ember nem nézegeti a kirakatokat, mert az
ott látottak hatására erõs késztetést érez a
vásárláshoz. Ezt a hetet hagyja ki, helyette
szenteljen több idõt a képzõmûvészetnek.

VI.22.VII.22. Rák
Vonzerejével könnyen véget vethet a leghevesebb megbeszéléseknek is a környezetében. Akár szomszédok, vagy családtagok között kerekedik vita, ön megtalálja a legjobb választ számukra.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Néhány romantikus óra mindenképpen jó
hatással lenne borongós kedélyállapotára
és egészségére. Ha kell, akár baráti segítséggel szabaduljon meg minél elõbb a
fejfájást okozó nehézségeitõl.

VIII.23.IX.22. Szûz
Ha netán nem sikerül betartania újévi fogadalmait, ehhez is kérhet segítséget a családjától. Szerencsére az aprólékos feladatokon
gyorsan túlteszi magát, semmi sem gördít
akadályt kedvenc foglalatossága elé.

IX.23.X.22. Mérleg
Régóta vágyakozik egy igazi lelki társra.
A bolygóállások szerint hamarosan eljön
az az idõ, amikor teljesül a kívánsága. Fogadja el a közeledését és meglátja, jelenléte egyensúlyt hoz a mindennapjaiba.

X.23.XI.22. Skorpió
Nemcsak a szülei, hanem a csillagok is segítik önt a tervei megvalósításában. Mindemellett örömteli eseményekre is számíthat. Akár egy kellemes, édességekben bõvelkedõ összejövetel részese lehet.

XI.23.XII.21. Nyilas
Olyan sok energiával vértezte fel magát a
hétvégén, hogy szinte nem tud megmaradni a bõrében. Szívesen korcsolyázna,
száguldozna a Csónakázó-tónál, de erre
még várnia kell egy darabig.

XII.22.I.20. Bak
Lehetõleg ne kezdeményezzen vitát senkivel sem a hét végén. Addig még bármi
megtörténhet. A jó idõ is felderítheti,
nem kell mindjárt versenyt futni csupán
azért, hogy teljesítse a kötelességét.

I.21.II.19. Vízöntõ
Idõnként úgy viselkedik, mintha nem is
ezen a bolygón élne. Próbáljon meg természetesen tevékenykedni, akkor
könnyebben befogadják az új munkahelyén.

II.20.III.20. Halak
Lehet, hogy csupán a farsang az oka, de vidám légkörû összejövetelben lehet része a hétvégén. Ezekben a napokban pénzügyi tranzakciókat nem kell lebonyolítania, csupán a közeli ismerõseit kell jó tanáccsal ellátnia.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Gyõztesek tornája

Örömmel
fociztak
Az UFC Nagykanizsa szervezésében az elmúlt hétvégén közel
száz gyerek focista szerepelt a
Russay-csarnokban, s elõbb a 11
évesek, majd a 12 évesek körmérkõzéses rendszerben döntöttek a helyezésekrõl a teremfoci
UFC Kupán.
Az UFC Kupa eredményei. U11
(2004): 1. FC Ajka, 2. Bene Ferenc Akadémia Kaposvár, 3. Marcali VFC, 4. UFC Nagykanizsa II,
5. Lenti TE, 6. UFC I (a kanizsaiak edzõje: Gór Miklós). U12
(2003): 1. Bene Ferenc Akadémia,
2. ZTE FC, 3. Nagyatád FC, 4.
UFC Nagykanizsa I, 5. Hévíz SK,
6. UFC Nagykanizsa II (a kanizsaiak edzõje: Farkas József).
Visnovics László, az UFC
Nagykanizsa utánpótlás vezetõjének értékelése: Sikeres tornát
rendezhettünk ismét, biztos vagyok abban, hogy a gyerekek jól
érezték magukat. Láthattunk
nagyszerû megoldásokat is tõlük,
a helyezések tényleg csak egy-egy
apróságon múltak csupán. Az
UFC-s gyerekeink teljesítményével maximálisan elégedettek vagyunk. Az UFC Kupa sorozata
február 14-én folytatódik, akkor
az U9-es és U10-es korosztály focizhat.
UFC Nagykanizsa - Csesztreg
5-2 (3-1).
Idõközben a nagykanizsaiak megyei I. osztályú csapata is elkezdte
tesztmérkõzései sorát a tavaszi
idényre hangolódván, s elsõként a
szintén megye egyes Csesztreget fogadták. A felek kimondottan hajtós
mérkõzést játszottak, mindkét
együttes sokat futott a kanizsai mûfüvesen. A Nagykanizsa góljait
Bene Gábor, Rittinger Szabolcs,
Kaczeus Péter, Mulasics Balázs és
Kiss Jácint szerezték.

Ezek alapján a gyermek korosztályban Kálcsics Marcell, a serdülõknél Horváth Bence, az ifjúságiaknál pedig Molnár Tamás érdemelte ki az elismerést. Az elõször
két esztendeje átadásra került, immár tehát harmadik Lervencz-díj is
jó helyre került, hiszen az a Kálcsics Ferenc vihette haza és tehette
polcára, illetve vitrinjébe, aki hoszszú évek óta a Sáskák egyik gólfelelõse  már  a felnõttek között.

SZOLGÁLTATÁS

képeslapokat veszek. Tel.: 0630-3328422 (7689K)

Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hûtéjét, gáztûzhelyét, stb. valamint
összegyûjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7688K)
Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Balaskó István (Nagykanizsa),
telefon:
0630-597-1530
(7690K)

VEGYES

Vázákat, kaspókat, falitálakat, nippeket, valamint régi iratokat, fotókat,

A
Zsigmondy-csarnokbeli
egésznapos meccs-folyamra 12 legénység nevezett, köztük olyan
együttes is, melynek megyés gárdájában is játszhatott annak idején
Richárd. Az I. csoportban végül a
Zákány, DPSE, Bagola, Tintahal,

Immár hatodik alkalommal
rendezték meg a Deme Richárd
Teremfoci Emléktornát, mellyel
a fiatalon elhunyt egykori focistára, Deme Richárdra emlékeztek a kupán résztvevõ csapatok,
játékosok.

TÁRS

P.L.

Horváth János foci díjkiosztó:

Kiskanizsán, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban tizedik alkalommal díjazták a helyi
foci kiemelkedõen teljesítõ tagjait a Horváth János Díj keretében. A Kiskanizsai Sáskák SE
futballistái gyermek, serdülõ és
ifjúsági kategóriában lettek díjazva, illetve a Lervencz Józsefdíjjal az elõzõ év legeredményesebb labdarúgójának teljesítményét ismerték el annak alapítói.

Nk-i, 50/180/80, fiatalos, sportos,
ápolt, házias, nem dohányzó, józan
életû, egyedülálló férfi komoly kapcso-

Almalé, Szentbalázs, míg a II. csoporton belül az FC Oportó, Olajbányász, Calcio Jovis, Istiván Autó,
Blackburry, Belezna sorrend alakult ki. Az helyosztókon így a kétkét hatosból a Zákány, DPSE,
Bagola, Tintahal HK, FC Oportó,
Olajbányász, Calcio Jovis, Istiván
Autó nyolcasfogat volt érdekelt.
Vigaszkupa 3. helyért: Tintahal Istiván Autó 3-1. Vigaszkupa 1. helyért: Bagola SE - Calcio Jovis 1-5.
A torna 3. helyéért: DPSE
Nagykanizsa - Olajbányász 4-1.
Döntõ: FC Oportó - Zákány 2-0.
A teremfoci VI. Deme Richárd
Emléktorna végeredménye: 1. FC
Oportó (képünkön), 2. Zákány, 3.
DPSE Nagykanizsa, 4. Olajbányász. Különdíjasok, gólkirály:
Szakmeiszter János (FC Oportó).
Legjobb kapus: 1. Beke Bence
(Zákány). Legjobb játékos: László
Roland (Dunántúli Postás SE
Nagykanizsa). Legsportszerûbb
csapat: Belezna.

Kálcsicsok nagy napja

Fotó: Polgár László

3.qxd

Kápolnás Zoltán, a sportegyesület
elnöke pedig a Horváth János Díj
emlékplakettjét vehette át több évtizedes vezetõi munkájáért. A díjki-

osztás után nosztalgiázás és kötetlen beszélgetés zárta az estét.

latra keres karcsú, ápolt, házias, nem
dohányzó, kedves lányt, hölgyet. Tel.:

0670-389-0745 Levelek: Társ mindenben jeligére a Szerkesztõségbe.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi idõpontokban és
helyeken szervez véradást:
2015.02.03. (kedd) Pláza 09:00 
13:30. 2015.02.05. (csütörtök)
Rendõrség 12:30  16:30

P.L.

Polgármesteri
fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. február
4-én (szerdán) tartja 8.3012.00 óráig a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

2015.01.28.
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Szezonzárás után lendvai kezdés

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 2014-ben ötvenesztendõs
cselgáncs-szakosztályának tavalyi utolsó hivatalos rendezvénye a
Kanizsa Bajnokság mindent eldöntõ fordulója volt. A versenyen
hat klub 55 résztvevõje indult, a
házigazda NTE mellett a Zalaegerszegi Judo Sportegyesület és
a Nyakó Judo Iskola Teskánd
dzsudokái is ott voltak az indulók
között. Somogyból két csapat, a
Nagyatádi Judo Club növendékei
és a csokonyavisontai fiatalok
jöttek, míg Szlovéniából  elsõ ízben  a Lendvai Judo Klub
együttese érkezett.
Cselgáncs Kanizsa Bajnokság,
kanizsai dobogós eredmények (8
arany, 11 ezüst, 8 bronz): 1. Garai
Emese, Nagy Adrián, Musztács
Medárd, Benei-Balassa Bendegúz,
Kulik Balázs, Bellák Tibor,
Musztácsné Zakócs Franciska, Né-

meth József. 2. Farkas Bálint,
Garai Nimród, Musztács Izabella,
Csetneki Barnabás, Kovács Olivér,
Kõrösi Balázs, Jankó Barnabás,
Paizs Mercédesz, Ludnik Máté,
Zakál Mónika, Mester Marcell. 3.
Horváth Patrik, Sárközi Rajmund,
Horváth Olivér, Kovács Zoltán,
Köveskáli Regõ, Jankó Krisztofer,
Szekeres Mihály, Bellák Tibor.
A 2014. évi Kanizsa Bajnokság
négy fordulójában szerzett pontszámok alapján az NTE-tõl a Kanizsa Bajnokai kupát Kulik Balázs
érdemelte ki.
Az NTE 1866 2014. évi Kanizsa
Bajnokai korosztályonként. Ovijudo, fiú: 1. Garai Nimród 30 pont,
2. Szeghy Tamás 29, 3. Nagy Adrián Vajk 27. Leány: 1. Garai Emese 31, 2. Musztács Izabella 14. Diák D, fiú: 1. Musztács Medárd 32,
2. Benei Balassa Bendegúz 30, 3.
Garamszegi Bálint 26. Leány: 1.
Széll Brigitta 8. Diák C, fiú: 1. Ko-

Szükség van a rutinra
MAFC (6.) - Kanizsai Vadmacskák SE (4.) 72-80 (25-22, 918, 18-17, 20-23)
Nõi amatõr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 11. forduló. Budapest, 50 nézõ. Vezette:
Gaál, Lövei. Kanizsa: Fuisz (22),
Nagy D. (8), Hegyi (5/3), Fekete
(27/6), Kardos (7). Csere: Herman
A. (9/3), Bernáth (2), Horváth E.
Edzõ: Zsámár Krisztián.
A vendégeknél a két igazán rutinos
játékos, Fekete Csilla és Fuisz Viktória vezérlete sokat nyomott a latban...
Kanizsai Vadmacskák SE (3.)
- SMAFC-NYME (9.) 105-37
(29-6, 25-12, 21-12, 30-7)
Nõi amatõr NB I Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 12. forduló.

Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Mintál, Bálind A. Kanizsa: Fekete
(24/6), Fuisz (20), Herman A.
(13/3), Kardos (10), Hegyi (11/6).
Csere: Horváth E. (10), Bernáth (4),
Nagy D. (8), Buti (2), Székely (3),
Karancz. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Fölényes kanizsai gyõzelem
született a soproniak ellen.
Tatabányai KC (1.) - Kanizsai
Vadmacskák SE (5.) 84-53 (2111, 28-16, 8-13, 27-13)
13. forduló. Tatabánya, 50 nézõ.
Vezette: Józsi, Czupi M. Kanizsa:
Fekete (15/3), Fuisz (8), Hegyi
(5/3), Kardos (13), Nagy D. (6/3).
Csere: Horváth E. (2), Székely,
Herman A. (4), Karancz, Buti,
Bernáth. Edzõ: Zsámár Krisztián.
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Antwerpeni
éremkovács

vács Olivér 39, 2. Kovács Zoltán
32, 3. Köveskáli Regõ 28. Diák B,
fiúk: 1. Varga Zoltán 20, 2. Jankó
Barnabás 7. Diák A, fiúk: 1. Varga
Dániel 13. Serdülõ, fiúk: 1. Kulik
Balázs 42, 2. Ludnik Máté 23, 3.
Jankó Krisztofer 20. Leányok:
1.Paizs Mercédesz 26.
A III. Kanizsa Bajnokság összesített csapatsorrendje: 1. NTE 1866
567 pont, 2. Nagyatád 279, 3.
Csokonyavisonta 113, 4. Zalaegerszeg 94, 5. Lendva 60, 7. Teskánd 40.
A NTE-sek késõbb már a sok
éves hagyományoknak megfelelõen a szlovéniai Lendván indultak a
XVII. Pokal Lendava/Lendva Kupa versenyén, melyre hat ország
(Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország, Szerbia,
Szlovákia és a házigazda Szlovénia) 39 csapatának 289 versenyzõje nevezett, köztük az NTE-t hat
versenyzõ képviselte.
XVII. Pokal Lendava, Lendva.
NTE-s dobogós eredmények. U12,
29 kg (6 induló): 2. hely Kovács
Zoltán (két gyõztes mérkõzését
követõen a döntõt veszítette el).
U16, 60 kg (8): 3. Kulik Balázs
(elsõ mérkõzésén veszített, a viszszamérkõzéseken két ipponos gyõzelmet szerzett).
 Versenyzõink közül eredményéért Kovács Zoltánt, technikai
teljesítményéért pedig Kulik Balázst illeti dicséret  összegzett az
NTE trénere, Mester Józsefné.

Az elmúlt hetekben Gyõrben
tréningezõ Molnár Flóra, a Délzalai Vízmû SE magyar bajnok
úszója az elmúlt hétvégén a belgiumi Antwerpenben lépett rajtkõre,
ahol nemzetközi pénzdíjas versenyen indulhatott. Flóra fõ számában, vagyis 50 m gyorson második
helyezést ért el végül. A verseny
nívóját mutatja, hogy több magyar
válogatott rajtolt, többek között
Gyurta Dániel, Jakabos Zsuzsanna és Hosszú Katinka is az indulók
között volt. Molnár Flóra legközelebb február elején Németországban fog szerepelni.

Rámennek
a pontcsúcsra

Két kanizsai származásúval, egyben nevelésûvel, Horváth Biankával
és Mozsolics Judittal a soraiban a Tatabánya folytatta menetelését a nõi
amatõr NB I Nyugati csoportjában,
ezúttal a Vadmacskák voltak soron...
Támadásban a nagykanizsaiak passzívak voltak, Kardos Réka ugyan a palánkok alatt nagyott birkózott, de a
rutinosabb hazaiakkal szemben ez
most kevésnek bizonyult. A harmadik
negyedben még feljött a KVSE egyszer 12 pontos különbségre, de aztán
a listavezetõ Tatabánya ismét elhúzott
és biztosan nyerte a meccset.
Zsámár Krisztián: Két jól teljesítõ játékoshoz ha még legalább
annyian felnõnek, akkor nem lett
volna ekkora különbség a két
együttes között.

Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) - Pénzügyõr SE (8.) 10:2. NB
I-es sakk csapatbajnoki-mérkõzés,
5. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Naiditsch - Horváth Cs. 1:0, Balogh Cs. - Balog I. 1:0, Ivanisevics
- Antal G. 1:0, Erdõs - Bokros
döntetlen, Lenic - Hujbert 1:0,
Márkus - Seres 1:0, Prohászka Bakos döntetlen, Ribli - dr. Emõdi
1:0, Pintér J. - Szamosközi 0:1,
Bánusz - Magyar O. 1:0, Kántor Medve 1:0, Gara T. - Bea B. 1:0.
A kanizsaiaknak szükségük volt
a gyõzelemre, s ezt egy kellemetlen ellenfél, a Pénügyõr ellen kellett volna begyûjteniük...
 Azzal kezdeném, hogy a tabellán két pont elõnyünk megmaradt
az ASE Paks elõtt, hiszen a tolnaiak 11:1-re nyertek a Szigetszentmiklóssal szemben  kezdte Papp
Nándor kanizsai csapatvezetõ. 
Szóval, óriási gyõzelmet arattunk!
Mindezt tettük úgy, hogy a játszmákban részünkre még volt több
is. Pintér Józsefnek például döntetlent ajánlottak, õ nem fogadta el,
és végül nyert az ellenlábasa.
 Hogyan vette tudomásul a
végeredményt a Pénzügyõr legénysége?
 Ahogy felálltunk, attól úgy érzem, már elhültek, az elért gyõzelmünk pedig, nyugodtan kijelenthetem, önmagáért beszél. Tettünk
ismét egy fontos lépést céljaink felé, s ezúttal a tíz csapatos mezõnyre vetített pontcsúcsról is beszélek... Eddig öt kör után 45,5 pontnál járunk.

P.L.

P.L.

P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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II. Kanizsai Böllér Bemutató
és Vásár(olj) Kanizsán!
termelõi vásár
2015. február 7-én második alkalommal kerül megrendezésre a Kanizsai Böllér Bemutató programunk és a már hagyománnyá vált Vásár(olj) Kanizsán! termelõi vásár, melynek középpontjában a gasztronómiai ínyencségek állnak.
Rendezvényünket a hagyományos népi disznóvágások hangulatának
felélesztése céljából indítottuk útjára. Az idelátogatók betekintést
nyerhetnek a húsfeldolgozás teljes folyamatába a disznóperzseléstõl a
kolbásztöltésig.
Lesz malacsütés, pálinka kóstoltatás, zene, tánc, egyszóval igazi régi
disznótoros hangulat. Kézmûves és helyi termékek vására, színpadi
programok, játszóház színesítik az eseményt, hogy a család minden
tagja megtalálja a neki megfelelõ kikapcsolódást.

Helyszín: Vásárcsarnok parkoló

PROGRAM
7.00 - 12.00
9.00

9.15
10.00
11.00
11.30

Vásár(olj) Kanizsán! termelõi vásár
Megnyitó.
Dénes Sándor Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere,
a rendezvény házigazdája,
Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség
országgyûlési képviselõje, a rendezvény védnöke,
V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért
felelõs államtitkár, a rendezvény fõvédnöke,
Pipitér Óvoda
Zabszalma Együttes
Zalagyöngye Táncegyüttes
Kanizsa Csillagai Együttes

Kísérõprogramok: disznóperzselés, disznótoros ételek, pálinkaházak, íjász bemutató, játszóház.

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

2015. január 29.

