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XXVII. évfolyam 43. szám
2015. december 23.

Lezárult a városrehabilitáció második üteme
és a Ligetváros szociális célú rehabilitációja
Két projekt zárult le sikeresen
a minap: a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Funkcióbõvítõ fejlesztése  Belvárosi akcióterületi
terv II. ütem és a Ligetváros szociális célú rehabilitációja elnevetésû projektek. Mindkét fejlesztés teljes egészében vissza nem
térítendõ támogatásból jött létre, és összesen 1137,5 millió forintból valósultak meg.

Kövessen minket a
facebook-on!

A Nagykanizsa Megyei Jogú Város Funkcióbõvítõ fejlesztése  Belvárosi akcióterületi terv II. ütemben
az elõzõ ütemben az átmenõ forgalomtól felszabadult területek közösségi célra történõ felhasználása történt, valamint az akcióterület vállalkozásainak fejlesztésével, a belvárosban a gazdasági potenciál erõsítésével, kihasználásával lehetõség
nyílt a belváros további rehabilitációjára, megújulására.
 Pénteken is ünnepeltünk, akkor
a 61-es utat adtuk át, majd vasárnap
szintén, amikor az adventi koszo-

rún meggyújtottuk a szeretet gyertyáját. Most itt vagyunk, amikor ismét utat avathatunk. A Fõ utca készült el  kezdte köszöntõjét Dénes
Sándor polgármester. Hozzátette,
augusztus végén adták át a munkaterületet és alig fél év alatt készült
el a beruházás. A Fõ utcát teljes szélességében és 664 méter hosszan
felújították a Sabján Gyula utcától
egészen a Felsõtemplomhoz becsatlakozó útig. Ennek keretében a
Fõ utca Erzsébet tér és Deák tér közötti szakaszának északi oldala egy
forgalmi sáv terhére szélesedett. A
gépjármûforgalomtól visszanyert
területek után megmaradt részen
kétoldali kerékpárutat és a gépjármûvek részére 2x1 forgalmi sávot
létesítettek. A Fõ utca további szakaszának felújítása keretében megújul a gyalogjárda is.
A Fõ utca teljes hosszában utcabútorokat helyeztek ki, és energiatakarékos LED-es közvilágítási
hálózat is épült. A polgármester kiemelte, az Eötvös téren nemrég át-

adott uniós játszóteret szívesen
használják a gyerekek.
 Attól a pillanattól kezdve,
hogy átadtuk a játszóteret bármikor megy arra az ember, örömteli
gyerekeket és szüleiket láthatunk
ott  emelte ki a polgármester.
Dénes Sándor beszédében a Járási Hivatal (Kék Ház) elõtti tér
megújítására is felhívta a figyelmet, mely a gyalogos térburkolatra
terjedt ki. Elkészült az épület fõbejáratának megközelítése egy direktebb nyomvonalon a Huszti téri
gyalogátkelõhely felöl. Ezzel a hivatal elõtti parkolón keresztül történõ megközelítés helyett egy biztonságos útvonalat alakítottak ki az
épülethez közlekedõ ügyfelek számára. Ezt követõen a polgármester
megköszönte mindenki türelmét, a
munkáját és a segítségét.
 Megérte ennek a beruházásnak
nekivágni és elindítani  vette át a
szót Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár,
(folytatás a 4. oldalon)

2015.12.28.

2

9:53

Page 2

Kanizsa  Ünnepvárás

2015. december 23.

Egy közülünk  2015 karácsonyára

Petõfi rajza Aranyról

Arannyal a Petõfi
ünnepen
Madarat tolláról, embert
barátjáról  ezért hívja segítségül a Nagykanizsai Polgári
Egyesület a 2016. január 1-jei
17 órai Deák téri rendezvényén a Toldi íróját. Ráczné
Bella Cecília tanárnõ beszédét követõen a résztvevõk helyezik el gyertyáikat, mécseseiket a szobor talapzatánál.
Díszõrséget a hagyományõrzõ huszárok állnak.
Petõfi bácsit az édesanyja
erõvel házasítja  füllentette
Juliska lányának a komoly vidámságú családapa, de a
fruskának esze van s nem hiszi. A nagyszalontai látogatás
után arról is beszámol barátjának, hogy Laci hozzá írt versedet könyv nélkül tudja
(könyvbõl nem is tudhatná), s
mily büszke veled, hallod. ...
Julcsa könyvbõl olvasta, Laci
hallgatta, úgy tanulták be.
Ám amikor beborult a csillagos ég felettünk, ez a napsugaras lelkû ember tollát, tehetségét a haza szolgálatába állítja. Higgadtan de keményen
így ír: Eddig még csak hegedûszóban meséltem, de ezután
világosan akarok beszélni:
akarjuk-e, hogy legyen Magyarország? A Nagykanizsai
Polgári Egyesület mindazokat
várja tehát az év elsõ estéjén,
akik a két költõ barátai és az
elõzõ kérdésre így felelnek:
Akarjuk!

Georges de La Tour festménye
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Amikor valamilyen nagy fájdalom ér bennünket, a legtöbben
arra vágyunk, hogy kiönthessük
a szívünket valaki másnak, hogy
megoszthassuk a gondunkat.
Vannak persze, akik ilyenkor inkább egyedül szeretnének maradni, de az elsõ megrendülés
után nekik is sokat jelent, ha találkoznak valakivel, aki meghallgatja õket. Ilyenkor talán
nem is azt szeretnénk, hogy a
másik ember megoldja a nehézségeinket; inkább az a fontos,
hogy türelmesen végighallgassa,
amikor kiöntjük a szívünket, és
érezzük, hogy mellettünk áll;
hogy fontosnak tartja azt, ami
nekünk gondot okoz, és átéli a
fájdalmunkat.

Valami hasonló történt karácsonykor. Jézus emberré lett, és átélte
mindazt, ami történik velünk földi
létünk során. Annyira közel akart
kerülni hozzánk, hogy semmit nem
utasított el magától: megtapasztalta
az örömöket, a sikereket, a személyes kapcsolatok ajándékát; ugyanakkor elszenvedte a kudarcokat, a
meg nem értést, sõt a gyûlöletet, a fizikai fájdalmat, végül a kínhalált is.
Közel került az emberekhez: együtt
érzett az örvendezõkkel és a szenvedõkkel, sõt a bûnösökkel is.
Mi, keresztények hiszünk abban,
hogy Isten rendkívül közel akart kerülni hozzánk; hogy Jézusban Õ lett
emberré. Érdekes, hogy van olyan
vallás, amelyik istenkáromlásnak
tartja ezt a gondolatot, hiszen hogy

Idõsek karácsonya
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete és a
Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ idén is
meghitt, szeretetteljes karácsonyi
ünnepséget szervezett, a Medgyaszay Házban, a kanizsai-és
környéki szépkorúaknak.
Hosszú évek óta hagyomány, hogy
a két intézmény közösen (is) megajándékozza, meglepi  ünnepek közeledtével  a szépkorúakat. Ezúttal sem feledkezett meg a Vöröskereszt és a

Családsegítõ központ az idõsekrõl,
akik szép számmal vettek részt az ünnepi ceremónián. Elsõként dr. Kaszás
Gizella köszöntötte õket, majd városunk polgármestere, Dénes Sándor kívánt boldog karácsonyt. Kanizsa elsõ
embere egyúttal az ünnep igazi értékére, mondanivalójára is rávilágított.
 Az igazi szeretet ne csak az
adventi idõszakot, hanem az év
többi napját is hassa át  mondta
Dénes Sándor.
Szõlõsi Márta, a Vöröskereszt helyi
szervezetének vezetõje szintén ezt

jönne a Mindenható ahhoz, hogy
emberré váljon? Olyan emberré, aki
korántsem tökéletes, hiszen nem képes mindenre, nem tud bárhol és
bármikor jelen lenni, nem tud mindent, sõt megengedi, hogy mások
elvegyék az õ földi életét?
Nehéz elfogadni a szeretetnek
ezt a határtalanságát: hogy a szeretet a másik emberért (az emberiségért) képes még arra is, hogy korlátozza önmagát. Talán jobban megértjük ezt, ha arra gondolunk, hogy
egy szülõ mennyit tesz a gyermekéért: odaadja érte az idejét, az energiáját, a pénzét, adott esetben még a
karrierjét is. A szeretethez hozzátartozik a lemondás, az áldozat.
Isten annyira szeretett bennünket, hogy a megtestesülésben korlátozta a saját mindenhatóságát, lemondott a saját tökéletességérõl. A
keresztény hit szerint ez tette lehetõvé, hogy megváltson bennünket,
hogy helyreállítsa mindazt, amit a
bûn elrontott a világban.
Ma, amikor olyan sokfajta formában találkozunk a rosszal, a bûnnel saját életünkben és a környezetünkben, a karácsony megmutatja,
hogy a rosszat csak szeretettel és lemondással gyõzhetjük le. Megmutatja, hogy mit jelent elsõként szeretni, és nem csak mások szeretetére várni. Megmutatja, hogy a gyengeség gyakran erõt jelent, és hogy
nem a halálé az utolsó szó.
Böszörményi Géza SchP
hangsúlyozta szavaival, ám arról is
szólott, hogy segítsük embertársainkat,
nyújtsunk nekik segítõ jobbot minden
nap  különösen az idõseknek.
Bagarus Ágnes, a Humán-és Hatósági Osztály vezetõje pedig a család fontosságáról, összetartozásáról,
az ünnep igazi értékérõl beszélt.
Arányi Zoltán, a Felsõtemplom
káplánja és Deme Dávid a hitrõl, a
karácsonyról és az Úrról osztotta
meg gondolatait.
Az idõs embereknek a palini iskolások, és a gyékényesi nótakör
kedveskedett mûsorral.
Sz.Zs.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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Az ádventi várakozás hasonlít
a megemlékezéshez, de valójában
mindennél távolabb áll tõle. Valódi
várakozás. Pontosabban úgy,
ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit
magához ölel és örök újszülöttként
a karjai között tart.  Pilinszky
János adventi soraival kezdte köszöntõjét az államtitkár. Azokkal a
gondolatokkal, amelyek mindanynyiunk  talán ki sem mondott 
vágyakozását fogalmazzák meg;
azt a várakozást, amely a Szenteste meghitt perceihez, óráihoz vezet
bennünket. A betlehemi csoda nagyon is valóságos és eleven, létezõ
és élõ élmény a lelkekben, még
azokéban is, akik nem buzgó hittel
élik napjaikat. A karácsony fénye
mindenki lelkét betölti és elárasztja azzal a szeretettel, amelyrõl Pilinszky is írt  hangsúlyozta az ünnepi szónok, majd így folytatta: a
Megváltó születése hitbéli valóság. Ha nem így lenne, támasz nélkül maradnánk, s nemcsak mi,
egyes emberek, hanem nemzetek
és kontinensek is. Magyarország
például  mondják sokan  azért
létezik még, mert annak idején
Szent István, Mária oltalmába
ajánlotta országát, népét és koronáját. A Szûzanya országa pedig
nem veszhet el, még akkor sem, ha
 az emberszívhez hasonlóan 
úgy tépi künn az orkán, mint az
önvád itt belül.
A negyedik adveni gyertya meggyújtásakor érdemes a XXI. szá-

zad európai emberének a múltjára,
történelmére tekintenie. Tény,
hogy Szent István akaratából mi,
magyarok lettünk Mária elsõ országa, szent királyunk volt az elsõ
államférfi szerte a világon, aki
benne látta azt a patrónust, aki
megóvhatja nemzetét.
Azt talán kevesebben tudják,
hogy ezt a felajánlást I. Lipót, a török hódoltság alóli felszabadulás
emlékére megismételte, megerõsítette  emlékeztetett a honatya. 
Aztán, jóval a Szent István-i
döntés után, következtek újabb európai nemzetek. Elõbb Bajorország, majd Franciaország, Ausztria, Lengyelország, végül Katalónia és Anglia. S anélkül, hogy politizálnánk,
megjegyezhetjük:
mennyivel könnyebb lenne a helyzetünk, ha a XXI. század elejének
problémáit  már csak Szûz Mária
tisztelete és védelme okán is 
ezek a nemzetek közös erõvel, közös akarattal akarnák megoldani.
Már csak azért is, hogy templomaink maradjanak, s ne mecseteink
legyenek  figyelmeztetett a politikus.
Az idei adventi várakozás a józan ész várakozása is Európában.
Imáink a kereszténységért: a szeretet világrendjéért is szólnak.
Karácsonykor az ember mindig
hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják,
hiszen ezért van az ünnep, mert
nem lehet a csoda nélkül élni.
Márai Sándor mondatai akár ma
is születhettek volna, a 2015-ös advent idején  jegyezte meg.  Mert
bár mi, magyarok, bizonyítottuk az
elmúlt években, hogy kellõ hittel,
bátorsággal és közös akarattal még
a legreménytelenebb helyzetbõl is
van kiút  de a Márai által megfogalmazott csodára is szükségünk
van. Arra a világosságra, amelyet a
négy adventi gyertya fénye vagy
éppen karácsony ragyogása hoz el
az életünkbe.
Gyertyát gyújtani, felelõsség!
És nemcsak a lakástûz veszélye
miatt A fellobbant kicsiny lángra vigyáznunk kell, õrizni, hogy a
karácsonyi szent idõ után is bevilágítsa életünket. Hívõkét és nem hí-

võkét egyaránt. Ez a fény ugyanis
nemcsak az ész világossága, hanem a szívé és a léleké is. Ez a
fény lámpás a sötétben, hiszen jól
csak a szívével lát az ember. Ami
igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
Gyújtsuk meg tehát együtt, közösen a negyedik adventi gyertyát
 abban a hitben és reményben,
hogy fénye irányt mutat majd a következõ egy esztendõben. Segíti jó
döntéseinket, munkánkat, vezeti
életünket, sorsunkat.
Makkai Sándor erdélyi magyar
író, pedagógus, püspök mindezt
úgy fogalmazta meg: A karácsony éppen azt hirdeti nekünk,
hogy minden külsõ változásnak
lelki feltételei is vannak, s belsõ
változás nélkül igazi eredményt
várni nem lehet. A népek lelkületében kell jobb igazságnak fakadnia
ahhoz, hogy jobb világrend születhessék. Ennek reményében és hitében kívánt áldott karácsonyt a
megjelenteknek Cseresnyés Péter
államtitkár.
Ezt követõen Szûcs Imre katolikus plébános szólt a várakozókhoz: Jézus Krisztus eljövetelének
megünneplését mindenki másként
teszi. A gyermek számolja az éjszakákat. Hányat kell még aludnom? A felnõtt azt mondja, még
néhány napot. Aki pedig élete alkonyát éli, években számol. Hányadik is ez nekem? Ám legyünk
bármilyen korúak is, ezen az ünnepen a bennünk lévõ szeretetbõl kívánunk másoknak juttatni. A kedvesnek, a hitvesnek, a gyermek-

nek, a mamának, papának, a velünk egy házban lakónak, a hentesnek, a buszsofõrnek, vagy éppen a
fodrásznak. Majd feltette a provokatív kérdést a plébános. Miért
csak néhány napig akarunk adni,
és elfogadni szeretetet? Mert igény
lenne rá egész éven át. Egész életen át. Persze nem feltûnõ módon
kellene kapni és adni ezt, mint
ahogy a levegõt vesszük, természetesen, szinte oda se figyelve 
jegyezte meg.
Gyakran idegeneknek, ismeretlen emberek között csillogtatjuk
meg nagylelkûségünket és segítõkészségünket. Nyilván ez sokkal
könnyebb, mint ismerõsök, rokonok, vagy éppen családtagok között tenni a jót. Pusztán csupán elhatározás kérdése ám: mától inkább odaállok a tûzhely mellé, és
segítek a vacsora elkészítésében,
semhogy méltatlankodjam, hogy
még mindig nincs kész. Mától szívesen meghallgatom és odafigyelek a kamasz fiamra és a kamasz
lányomra, mert mondanivalója
van, mert éppen szerelmi bánata
van. Mától, mától, mától Ugye
mennyi lehetõség, hogy megmutassam, én mennyire tudok szeretni. A szeretet közösséget teremt.
Ahol kiárad, ott virágba borul az
élet. És a feltétlen elfogadás örömében begyógyulnak a sebek.  Te
magad légy Krisztus tanítását követve a gyógyító szeret  fejezte be
e szavakkal adventi gondolatait
Szûcs Imre plébános.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Vasárnap estétõl mind a négy
gyertya világít a város adventi
koszorúján, jelezve gyerekeknek
és felnõtteknek egyaránt, hogy
hamarosan itt a karácsony. A Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar
éneke már este hat óra elõtt ünnepváró hangulatot varázsolt az
Erzsébet térre. A kellemes téli estén a megszokott módon zajlott a
tér élete. A gyerekek önfeledten
korcsolyáztak, s nem fázott azoknak sem a keze, akik éppen pogácsát falatoztak a gyertyagyújtás
elõtt, melyet  sorrendben a negyediket , Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyûlési
képviselõje gyújtott meg.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az idei adventi várakozás a józan ész
várakozása is Európában, imáink a kereszténységért:
a szeretet világrendjéért is szólnak
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(folytatás a címlapról)
a térség országgyûlési képviselõje.
Hozzátette, a belváros kétharmad
részben ezzel megújult és egy unikálisan szép teret és utcát kaptunk.
Azt kívánta mindenkinek, ezzel az eltökéltséggel elszántsággal és hittel
végezzék továbbra a munkájukat.
Ezt követõen vágta át Dénes
Sándor, Cseresnyés Péter és a kivitelezõ képviseletében Szabadics
Attila a nemzeti színû szalagot.

Véget ért a Ligetváros
szociális célú rehabilitációja
Ezen túl a Ligetváros szociális
célú rehabilitációja is véget ért,
melynek keretében lakóépületeket, óvodát és az uszodát újították fel, kerékpárutat építettek,
valamint térfigyelõ kamerákat
helyeztek ki. A fejlesztés száz százalékban támogatott, 412,5 millió
forintból valósult meg.
 Ennek a projektnek köszönhetõen városunk egy olyan része
újult meg, amely az ott élõkön
túl, a város lakosságát is egy-

2015. december 23.
sának megkönnyítése, biztonságos
megközelítése érdekében a Csengery utcában az Erdész utcától a
vasúti átjáróig 580 méter hosszban
kerékpárutat alakítottak ki. Az élet
és vagyonbiztonság érdekében a
fejlesztéssel érintett területen tíz
térfigyelõ kamerát is elhelyeztek.
 Azt kívánom, hogy nagyon
sok ilyen beruházás valósuljon
meg, hogy kényelmes, egészséges
körülmények közé költözhessenek
a családok  tette hozzá Cseresnyés Péter.
Horváth István projektmenedzser
adott tájékoztatót mindkét projekt
szakmai részleteivel kapcsolatban.
Azt mondta, különbözõ elemeket
még beemeltek a pályázatba, rakodási területeket alakítottak ki két
helyszínen, mely a vállalkozóknak
nyújt segítséget. Ezen túl meghoszszabbították a Dél-zalai Áruháznál
található buszmegállót. Ezek a változtatások azt a célt szolgálják, hogy
még tökéletesebbek legyenek a beruházások. A pénzügyi forrás tekintetében hozzátette, sikeresen lehívtak minden forrást, így elmondható,
hogy mind fizikai megvalósításában

aránt szolgálja  mondta Dénes
Sándor.
Ezt követõen sorolta, hogy a projekt keretében a Csengery u. 117./46 lakóépületben 24 szociális bérlakás újult meg, kialakítva ezzel egy
korszerû lakókörnyezetet. Az épületen, illetve a lakásokban megvalósult a külsõ hõszigetelés, nyílászáró
csere, villamos hálózat felújítása,
belsõ burkolatok cseréje, gázvezeték
hálózat szabványosítása, egyes lakásokban a komfortfokozat növelés érdekében fürdõszoba kialakítása.
Hozzátette, a projekt része volt a
Nagykanizsai Városi Uszoda energetikai korszerûsítése is. Itt a déli
és északi ablakszerkezet cseréjére,
a medence melletti burkolat és
padlófûtés cseréjére került sor. A
projekt közszféra funkciójához
kapcsolódóan megvalósul a Ligetvárosi óvoda felújítása.
A beruházás közterületi fejlesztése keretében megtörtént az Erdész
utcai járda és közvilágítás meghosszabbítása 127 méteres szakaszon. A peremkerületen élõk a város déli oldaláról az északi oldalon
található üzemekbe történõ eljutá-

és mind pénzügyi tekintetben elvégezték azt, amire megbízást kaptak.
A terveket Szálka Miklós készítette, aki elmondta az elsõ gondolat
1978-ban született meg, de az igazi
kezdet 2002-re tehetõ. Hozzátette,
egy nagyon nyitott projektrõl van
szó, hiszen a lakosságot végig bevonták. Volt olyan ötlet, hogy a Fõ
utca közepén egy patak folyjon végig. Ezekre odafigyeltek, hiszen
sok jó javaslat is érkezett, melyek
csíráját elültették a tervben.
 A város mindenkori vezetése
támogatott minket 2002-tõl. Voltak hullámvölgyek, de azokon lehetett hidakat verni. Ez vezetett
minket a mai napig, és bár még
nincs készen, de ebben a formájában is, véleményem szerint, Zala
megyének a legdinamikusabban
fejlõdõ városa lett Nagykanizsa 
mondta Szálka Miklós.
A projektzáró rendezvényeket
követõen pohárköszöntõt Dénes
Sándor mondott, melyben az
együttmûködés erejét hangsúlyozta.
V.M.

Átadták a 61-es fõút Nagykanizsát elkerülõ szakaszát

Az útátadás alkalmából Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, a térség
országgyûlési képviselõje felidézte,
hogy eredetileg 2010 õszén kellett
volna átadni az elkerülõ utat.
Nehéz szülés volt, (.) de legalább a gyerek szép lett  fogalmazott a politikus, aki hozzátette:
Nagykanizsa belvárosa, illetve keleti városrésze hosszú idõ után
végre mentesül az átmenõ teherforgalom alól.
Emlékeztette hallgatóságát arra,
hogy Nagykanizsa a térség logisztikai központja, vasúti és közúti
közlekedési csomópontja, ahol az
elkerülõ utak hálózatának fejlesztését kiegészíti a belváros felújítása. A Modern Városok Programja
keretében pedig olyan komplex
gazdaságélénkítõ programot dolgozott ki a város, amelyben Nagykanizsa és a térség fejlõdését, a

munkahelyteremtést és a gazdaság
élénkítését kívánják szolgálni.
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ (Fidesz), Zala megyei fejlesztési biztos arról beszélt, hogy
Nagykanizsának a vasúti közlekedésben is csomóponti szerepe van,
így a Szombathely és Nagykanizsa
közötti szakasz, az európai északdéli közlekedési folyosó részeként
további fejlesztésre számíthat.
Dénes Sándor, a város polgármestere (Fidesz-KDNP) azt hangsúlyozta, hogy az újonnan elkészült út nemcsak a várost és a környezetet kíméli, hanem a vállalkozások lehetõségeit is bõvíti. Új területeket tár fel és megkönnyíti a
szállítást, a cégek egymás közötti
kapcsolatát - mutatott rá.
Kardos Gábor, a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
(NIF) mûszaki igazgatója elmondta:
a NIF minden idei vállalását hiánytalanul teljesíti az év végéig. A most
átadott útszakaszról ismertette: a 3,3
kilométer hosszú út része egy új körforgalmú csomópont, egy vasúti átkelõt felváltó felüljáró. Új becsatlakozások és autóbuszmegállók is készültek a beruházás keretében.
A NIF korábbi közlései szerint a
tavasszal 60 százalékos készültségrõl újraindított beruházást nettó

1,344 milliárd forintért fejezte be a
közbeszerzésen nyertes Közgép
Zrt. Az elkerülõ út az M7-es autópályát a Kaposvár felõl érkezõ 61es fõúttal köti össze Nagykanizsától délkeletre.

ban pedig európai uniós forrásból.
A munkálatok 2009-ben elkezdõdtek, de 2010 õszén leálltak, holott
az eredeti befejezési határidõ 2010
októbere lett volna. A Nemzetközi
Vegyépszer Zrt. azonban idõközben

A kétszer egysávos út építésére
kiírt közbeszerzési eljárást még
2009-ben az ENV 61 Konzorcium
nyerte el, amelyet az Euroaszfalt
Építõ és Szolgáltató Kft. vezetett,
tagja pedig a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. volt. A projekt az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Közlekedés
Operatív Program részeként nyert
3,6 milliárd forintos támogatást,
15 százalékban hazai, 85 százalék-

csõdvédelmet kért, a munkát befejezni hivatott Euroaszfalttal pedig
2013-ban szerzõdést bontott a NIF.
A beruházó által ezt követõen
kiírt közbeszerzési eljárások közül
az elsõ kettõ eredménytelen volt,
majd a 2014-ben közzétett harmadik pályázaton a hat érvényes ajánlattevõ közül a Közgép Zrt.-t hirdették ki nyertesnek.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Átadták pénteken a 61-es fõút
Nagykanizsát elkerülõ, mintegy
3,3
kilométeres
szakaszát,
amelynek építési munkáit öt éve
félbehagyta az akkori kivitelezõ,
a munkálatok pedig új közbeszerzési eljárás után csak idén
márciusban indulhattak el újból.
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Karácsonyi koncerttel
búcsúzott az idei
évtõl a Kanizsa Big
Band

Újraálmodták az eltörött álomképet
sunknak egyik kútja. A mai napon
azonban a Kanizsai Képzõ- és
Iparmûvészek Egyesülete valamint Kustár Zsuzsa gyermekei és
családja kezdeményezésére ez az
eltörött álomkép újraálmodásra
került. Hiszen az itt megjelenõ
számos jelentõs alkotó a mûvész
szellemi hagyatékához méltó emléket állít, megfogalmazva saját
viszonyát személyes és kollektív
álmainkhoz. Ezáltal, egyben viszsza is tekint az életmûre, visszaidézi szellemiségét, a gyökereket,
ugyanakkor a jövõ irányába is növeszti álmaink és jelképvilágunk
égig érõ fáját. Így a mûvészet, áthidalva múltat és jövõt, álmot és
valóságot, új alapokon életre kel,
úgy, ahogy Nietzsche is megfogalmazza: Az álomvilágok szép káprázata, melyek teremtésében minden ember kész mûvész, föltétele
minden képzõmûvészetnek.
Újra lehetõség teremtõdik tehát
arra, hogy az álomból, mint áthagyományozott és megélt élménye-

A Medgyaszay-házban tartotta évadzáró koncertjét a Kanizsa Big Band.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Kanizsai Képzõ- és Iparmûvészek Egyesülete elhunyt tagja,
Kustár Zsuzsa szellemi hagyatékának méltó emléket állítva
Álom címmel képzõ- és iparmûvészeti pályázatot hirdetett. A
beérkezett pályamûvekbõl rendezett kiállítás az egyesület és a
HSMK szervezésében jött létre a
város, valamint Járási Ildikó és
Stamler Lajos támogatásával.
Az intézmény Õsze András galériájában december 23-ig és 2016.
január 4-15-ig látogatható tárlatot
Szemadám György, Munkácsy-díjas festõmûvész nyitotta meg. Köszöntõt Dénes Sándor polgármester mondott. A Zala, Somogy és
Veszprém megyékbõl, valamint
Budapestrõl beérkezett több mint
száz alkotásból a  dr. Gréger Melinda, és dr. Kostyál László mûvészettörténészek, valamint Lehota
M. János esztéta által alkotott zsûri , Galiger Tibor, Kántor József,
valamint Kotnyek István és Melega István mûveit díjazta.

Az álmaink azért vannak, hogy
újraálmodjuk õket akkor is, ha
összetörtek. Fejõs Éva írónõ gondolatával köszöntötte a megjelenteket Dénes Sándor polgármester.
Azért választotta mottóként ezt az
idézetet, mert véleménye szerint e
tárlat megszületése jelképesen egy
összetört álom újraálmodása. 
Nem volt olyan régen, amikor elvesztettük közösségünk nagy álmodóját, a mesevilág, a hagyományunk forrásvidékének kutatóját
és újraalkotóját, Kustár Zsuzsát,
ami által egyben egy álomkép is
összetört  folytatta beszédét a városvezetõ.  Vagy, inkább mondhatjuk úgy, álmaink õrzõjének távollétében komorrá és üressé vált
életünk egy szeglete, elapadt forrá-

ink világából újra valóság legyen.
Mert, ahogy Freud mondja: Van
(...) visszavezetõ út a fantáziától a
valósághoz, és ez  a mûvészet.
Ennek a folyamatnak, az emlékezésnek és az alkotásnak vagyunk ma itt mindannyian a tanúi.
Szemadám György, mint az
Amatõr Képzõmûvészek Tanácsának egykori elnöke, mint a Magyar
Mûvelõdési Intézet egykori munkatársa, most pedig a Magyar Mûvészeti Akadémia elnökségi tagja
megnyitó szavaiban utalt arra,
mindig fontosnak tartotta, hogy ellátogassanak a Budapesttõl távolinak tûnõ úgynevezett végvárakra,
vidékre és kezet nyújtsanak az itt
alkotó embereknek. Magától értetõdõen nem felfedezni akarták az
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A Vámos Béla vezette zenekar
két vendégmûvészt is hívott a karácsonyi koncertjére. Egyikük
Gayer Mátyás, aki az egyetemi
diploma megszerzése után Bécsben folytatja tanulmányait. A másik fellépõ a lettországi Kristina
Trezune énekesnõ a Graz-i mûvészeti egyetem végzõs hallgatója.
Az advent idõszakában egymást
érik az ünnepi és jótékonysági rendezvények, s ezek sorába jól illeszkedett a Kanizsa Big Band koncertje.
Az év vége a számvetés ideje is, ezért

itt talált értékeket, hanem bevonni
õket a magyar kultúra szövedékébe. És ez nem is volt olyan egyszerû, mint amilyennek látszik. Az
említett múltjából következõen
Szemadám György a kiállítók
szinte kétharmadát személyesen
ismerte, és jó néhányukat barátjának mondhat. Ezért a megnyitó is
személyesebbnek tûnt. Jó találkozni a régi harcostársakkal, és nagyon jó új ismeretségekre szert
tenni, ha másképp nem is, a mûveken keresztül  jegyezte meg ,
majd a pályamûveket méltatva elmondta, meghatónak tartja, hogy
Kustár Zsuzsa halála után egy évvel egy ilyen szép megemlékezés
született a mûvésznõrõl.
Stamler Lajos, az egyesület elnöke zárszavában kiemelte, a legközelebbi pályázatukkal Farkas
Zsuzsa grafikusnak állítanak emléket. Szeretné, ha a mostani eseménynek kétévenként lehetne
folytatása, hiszen egy-egy ilyen alkalommal a nyugati régió képzõ és
iparmûvészei találkozhatnak egymással, így oldódhatna minden
képzõmûvész közösség legfõbb
problémája, az egyedüllét.
A pályázati anyag begyûjtésében a keszthelyi Balatoni Múzeum, a Zalaegerszegi Göcseji Múzeum és a Kapos ART Képzõ- és
Iparmûvészeti Egyesület, valamint
Haraszti Janka nyújtott segítséget.
Az esten Közremûködött:
Baráth Adrien, Vida Henriett, Vajda Zsuzsanna, Balogh József és
Kõfalvi Csaba. A kiállítást Kotnyek István festõmûvész rendezte,
a program kurátora: Lehota M. János esztéta.

Vámos Béla röviden összefoglalta a
zenekar és tagjainak eredményeit. A
Kanizsa Big Band ebben az évben 10
koncertet adott és nyáron Õrtilosban
Berdisz Tamás vezetésével egy kurzuson vettek részt a zenekar tagjai.
Vámos Béla nem kis büszkeséggel
emelte ki Gayer Mátyás és Cseke
Dániel idén elért sikereit.
Ezután következett a koncert,
aminek a vázát a karácsonyi jazz
örökzöldek adták. Persze egy-egy új
szerzeménnyel is kirukkolt a kanizsai együttes. Igazi meglepetés volt
Kristina Trezune közvetlen, minden
manírt mellõzõ, lírai elõadásmódja,
ami már a George és Ira Gershwin
híres szerzeményében A Foggy Dayben megragadta a közönséget.
A zenekarban most Buzsics László
(gitár), Cseke Dániel (szaxofon) és
Gayer Mátyás (zongora) játszotta a
szólókat. A karácsonyi szerzemények
között a Santa Claus Coming To
Town, a Have Yourself a Merry Little
Christmas és a Caribbean Christmas
aratott nagy közönségsikert.
A két ráadásszám eljátszása
elõtt Vámos Béla a jövõ év három
koncertjét emelte ki, ami a maga
nemében igazi zenei csemegének
ígérkezik. Úgy legyen!

B.E.

H.Gy.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Ügyfélfogadási rend - december
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje értesíti a polgárokat, hogy
2015. december hónapban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint
alakul: 2015. december 24. (csütörtök) pihenõnap - az ügyfélfogadás
szünetel. 2015. december 30. (szerda) munkanap - az ügyfélfogadás
szünetel. 2015. december 31. (csütörtök) munkanap - az ügyfélfogadás
szünetel.

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21.
nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
1. Ady u. 2.  Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r")
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 8.008.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 9.00-9.10.
2. Ady u. 2.  Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r")
157 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 8.30
-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 9.10-9.20.
3. Csengery u. 2. (Hrsz:1942/A/3)
79 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 9.009.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 9.20-9.30.
4. Csengery u. 1-3 (Hrsz:2433/2/A/1)
28 m2 üzlet. 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA=127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 9.3010.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 9.30-9.40.
5. Csengery u. 4. (1943/4/A/3)
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 9.009.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 9.40-9.50.
6. Deák tér 13. (Hrsz: 1209/A/4)
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4.
10.00-10.30.l A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 9.50-10.00.
7. Erzsébet tér 10. (Hrsz: 3/1/A/1)
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 8.008.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 10.00-10.10.
8. Erzsébet tér 20. (Hrsz:1170/1/A/2 "r")
59 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 8.309.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 10.10-10.20.
9. Fõ utca 23. (Hrsz:1221/A/13)
21m2 üzlet. 900 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.143 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4.
10.30-11.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 10.20-10.30.
10. Király u. 47. I. em. (P25) (Hrsz:27/1r)
13 m2 üzlet. 1.00 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4.
11.00-11.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 10.30-10.40.
11. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. (Hrsz:1148/1/A/16)
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
572
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje:
2016. január 13. 10.40-10.50.
12. Rozgonyi u. 1. 1. em. 8. (Hrsz:1148/1/A/9)
42 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 24 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA = 572 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016.
január 4. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 10.50-11.00.
13. Thury tér. (Hrsz: 3069/3 "r")
56 m2 üzlet/raktár. 700 Ft/m2/hó+ÁFA = 889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 9.009.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 11.00-11.10.
14. Sugár u. 53. (Hrsz:1644/A/1 "r")
108 m2 üzlet. 600 Ft/m2/hó+ÁFA = 762 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 381 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2 pince. 150 Ft/m2/hó+ÁFA =
191 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2016. január 4. 10.00-10.30. A versenytárgyalás
ideje: 2016. január 13. 11.10-11.20.
15. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alapterületû
üzletek (Hrsz:98/A/100+) kiadók.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555 Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke
256Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény
megtekinthetõ: 2016. január 4. 10.00-10.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. január 13. 11.20-11.30.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató
Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. I. emelet. Érdeklõdni a 93/311-241 számú telefonszámon.
A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel
feltételeit a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!

2015.12.28.

9:53

Page 7

2015. december 23.

Kanizsa  Hirdetés

7

Javaslat kitüntetésekre
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, kötött gyûjtésû automata kerékpárkölcsönzõ rendszer kialakítása
2015. december 20.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0009 azonosítószámú pályázatot a közremûködõ szervezet 223.076.113 Ft, 100% intenzitású vissza nem térítendõ Európai Uniós támogatásra
érdemesnek ítélte.
Projekt célja
Jelen projekt célja volt Nagykanizsa Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése, annak biztonságosabbá tétele, a városi vagy a
városban történõ közlekedésre jelenleg gépjármûvet használók számának csökkentése, egyúttal ezen felhasználók bevonása a közösségi
közlekedés rendszerébe.
Az automata kerékpárkölcsönzõ rendszer fõ célcsoportja a településen
és a környéki agglomerációban élõ lakosság. A kölcsönzõ rendszer
ugyanakkor választható közlekedési lehetõség a városba érkezõ turisták részére is. A közösségi kerékpár alacsony költségû és könnyen hozzáférhetõ eszköz városnézésre.
A kölcsönzõ rendszer tovább segíti a kerékpározás, mint városi közlekedési eszköz elfogadottságának növekedését, és a tapasztalatok szerint az egyéni kerékpáros közlekedés részarányának növeléséhez is jelentõsen hozzájárul.
A közbringarendszer egy új közlekedési lehetõség lesz Nagykanizsán.
Az egységes arculatú kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain
található egyforma megjelenésû állomásokból kölcsönözhetõek, majd
használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. Célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.
A projekt eredményeként megvalósult:
w kerékpárút építés (965 m),
w városi autóbuszmegállók felújítása (5 db),
w automata kerékpárköcsönzõ rendszer (10 állomás, összesen,
160 dokkoló, valamint 80 db kerékpár kerül beszerzésre).

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk
közgyûlése 2016-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt,
akik:
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.
Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a következõ kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím,
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím,
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe,
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím.
A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat
honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhetõ.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek,
érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és
egyéb társaságai, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint magánszemélyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon, részletes indoklással legkésõbb 2016. január 8-ig nyújtsák be Dénes Sándor polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal egyidejûleg lehetõség szerint World
fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.
Dénes Sándor polgármester
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Kanizsa  Hirdetés
az önkormányzat és a vállalkozók
közötti párbeszéd megszervezése,
az új EU-s pénzek pályázatainak
kis és középvállalkozások számára történõ ismertetése, az önkormányzattal való együttmûködés
új szintre emelése, továbbá az
ügyfélkiszolgálás tárgyi feltételeinek javítása.

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

TOP 100

KIADVÁNY BEMUTATÓ

RENDEZVÉNYE

A TOP 100 Zala Megye gazdasága 2015 címû kiadvány bemutató
rendezvényére november 25-én
került sor Nagykanizsán, a Medgyaszay Házban.
A kiadványt már negyedik alkalommal a NAV Nyugat- dunántúli
Regionális Fõigazgatósága és a
Zalai Hírlap szerkesztõsége készítette el. A rendezvényen elõadást
tartott Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár és Kázmér Judit a PLT stratégiai ügyvezetõ igazgatója. Jelen
volt dr. Polay József, kamaránk
elnöke is.
Dr. Polay József elnök a TOP
100 Kiadványban értékelte a
2015-ös évet:
2015-ben sok fontos dolog történt
a kamaránk életében. Néhány
azonban kiemelkedik ezek közül:
mestervizsgáztatás, szakképzés
átalakításában való részvétel,
Szakma Sztár Fesztiválra való felkészítés, Fõ utcai felújítás során

Városunkban közel 100 fõ vett
részt a mesterképzésen és tett sikeres vizsgát. A kamara a szervezésben, az oktatások és vizsgáztatások feltételeinek biztosításában
játszott fontos szerepet. A munka
sikeres volt és nagyon sok ifjú
mester került ki, akik segíteni fogják a képzésben a tanulókat, és
így újabb cégek kapcsolódhatnak
be a szakképzésbe.
A szakképzés az utóbbi években
folyamatosan a kamara célkeresztjében van. Õsszel az NGM
átvette a szakképzõ intézményeket, így egy új idõszámítás kezdõdik ezen a téren. Azon vagyunk,
hogy ez a változás sikeres legyen.
Kiemelném, hogy a Szakma Sztár
Fesztivál országos versenyén a
kárpitos szakma elsõ három helyezettje nagykanizsai lett. Ezt a
tendenciát szeretnénk erõsíteni
más szakmákban is.
A Fõ utcai felújítással kapcsolatban a kamara feladata az, hogy a
közvetítõ szerepét töltse be a projektvezetés és a vállalkozások között. Ennek a feladatnak úgy érzem, megfelelünk. Többször szerveztünk fórumot, ahol a vállalkozások megkapták a tájékoztatást
és felvethették észrevételeiket. A
felvetéseket továbbítottuk az illetékeseknek és azok döntõ többsége meg is valósult.
Annak érdekében, hogy a kis és
középvállalkozások
érezhetõ
mennyiségû EU-s pénzhez jussanak, több szakmai fórumot és elõadást szervezünk, azért, hogy minél több helyi vállalkozás legyen
képben és pályázhasson. Elõször
Vitályos Eszter a Miniszterelnökség államtitkára tartott elõadást,
és januárban még egyszer, már
konkrét pályázatokról szól az államtitkár asszony. Ezen túl 2016ban több konzultációt szervezünk,

2015. december 23.

köztük az NGM miniszterével. A
kamara kiemelten foglalkozik azzal, hogy a pénzek 60%-a a gazdaságba és azon belül minél több
a kis és középvállalkozásoknak
jusson.
Az önkormányzattal egy magasabb szintre emeltük az együttmûködést, ennek eredményeképpen
jött létre a Nagykanizsai Gazdasági és Városfejlesztési Tanács. Ez 6
tagból áll. Elnöke a polgármester,
alelnöke az egyéni országgyûlési
képviselõ -aki most államtitkár is, másik alelnöke a Nakkik elnöke,
míg három további tagot a kamara elnöksége delegált, egy nagy,
egy közép és egy kis vállalkozás
képviselõjét. Reményeink szerint
ez egy fontos grémium lesz és becsatornázza a cégek javaslatait a
város gazdasági fejlesztésébe,
ugyanakkor a cégek fejlesztéseinek koordinálására is hatással lehet.
Kamaránk egyre fontosabb szerepet tölt be Nagykanizsa gazdaságának életében.
NAGYKANIZSAI GAZDASÁGI
VÁROSFEJLESZTÉSI TANÁCS

ÉS

ÜLÉSE

December 4-én tartották a Nagykanizsai Gazdasági és Városfejlesztési Tanács soron következõ ülését,
melyen Horváth István divízióvezetõ ismertette a Belvárosi rekonstrukció II. ütemtervének jelenlegi ál-

lását, illetve Nagykanizsa MJV Önkormányzatának gazdasági programját tárgyalták. Ezenkívül Wilheim Gábor bemutatatta egy elegáns, múlt századbeli Fõ utcai városkép lehetõségét a résztvevõknek.
ÉVZÁRÓ ELNÖKSÉGI ÜLÉS
Kamaránk december 14-én tartotta évzáró elnökségi ülését. Az ülé-

sen dr. Polay József elnök beszámolt az elõzõ elnökségi ülés óta
eltelt idõszak legfontosabb eseményeirõl és jóváhagyta a
NAKKIK kitüntetési szabályzatának módosítását. Az elnökség határozott a 2015. évi kitüntetések
adományozásáról.
TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI
SZAKÉRTÕI SZERV
Már több, mint egy éve mûködik
az MKIK mellett a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv (TSZSZ),
melynek létrehozását az építõiparban tapasztalható, egyes becslések szerint több százmilliárd forint nagyságrendû ki nem fizetett
tartozás kezelése, rendezése tette

szükségessé. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a TSZSZ csak
akkor járhat el, ha a felek között
létrejött írásos szerzõdés. Amenynyiben a felek közötti megegyezés szakvélemény alapján sem jön
létre, a bíróságon kiemelt jelentõségû perként indítható. December
14-én tartotta Kamaránk a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv mûködési tapasztalatairól, illetve az
Országos Tûzvédelmi Szabályzat
aktuális kérdéseirõl szóló rendezvényét. Bõdör Gyula, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nagykanizsai Hivatásos
Tûzoltóparancsnokság tû. fõhadnagya, kiemelt fõelõadója és Máté Miklós, a TSZSZ vezetõje tartott elõadást.
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul
meg a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv 2015. évi elõirányzat terhére
(NGM/22350/2/2015).
FODRÁSZKLUB
2016. január 11-én, 16.00 órakor
tartja évi elsõ találkozóját kamaránk Fodrász Szakmai Klubja, Takács Tibor fodrászmester vezetésével. A fodrász klub a 2016. évben is várja a szakma újdonságai
iránt érdeklõdõ fodrászokat.
Amennyiben érdeklõdik a klubhoz való csatlakozás lehetõségérõl, érdeklõdjön ügyfélszolgálati
irodánkban.
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KAMARAI HOZZÁJÁRULÁS
A kamarai regisztráció elsõdleges
célja, egy olyan világos, átlátható,
gazdasági viszonyokat reálisan
tükrözõ országos nyilvántartás elkészítése, mely nyilvános és bárki
számára térítésmentesen hozzáférhetõ a területi kereskedelmi és
iparkamarák, valamint az MKIK
honlapján. A 2011.évi CLVI. törvény értelmében az ötezer forintos kamarai hozzájárulás megfizetése kötelezõ minden vállalkozás
számára, melyet tárgyév március
31-ig kell befizetni az illetékes
kamarába. A kamarai hozzájárulás
megfizetésével a gazdálkodás
nem lesz automatikusan a kamara
tagja, de a díj fejében térítésmentes szolgáltatások igénybevételére
jogosult, mint pl. gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási tanácsadás, üzleti partnerkeresés,
pályázat és rendezvényfigyelés. A
www.uzletahalon.hu
oldalon
megtalálható az összes regisztrált
vállalkozás, illetve az oldal gazdasági katalizátorként mûködik az
interneten. Fontos tudnivaló,
hogy a kötelezõ regisztráció nem
azonos az építõipari regisztrációval. Az építõipari vállalkozásoknak ebbe a rendszerbe is kérniük
kell nyilvántartásba vételüket és
meg kell fizetniük a kamarai hozzájárulást.
KÖTELEZÕ MEGJELENÉS

szolgáltatóval rendezni, a bírósági
út elõtt érdemes a Békéltetõ Tes-

tületek segítségét igénybe venni.
A Békéltetõ Testület a megyei ka-

tatvány, melynek kitöltésében szívesen segítünk. Fontos változás a
2015. szeptember 11-én hatályba
lépett fogyasztóvédelmi törvénymódosítás, mely szerint a cég köteles egyezség megkötésére jogosult személy megjelenését biztosítani a meghallgatáson. A fogyasztói jogviták körébõl 3 nagy csoportban megengedett a békéltetõ
testületi eljárás, mint bíróságon
kívüli vitarendezési eszköz. Az elsõ csoportba olyan jogsérelmek

Szerezzen mesterlevelet!
2015. szeptember 1-jétõl csak az vehet részt a szakképzésben
oktatóként, aki mestervizsgával rendelkezik.
Jelenleg 77 szakképesítés van, amiben mestervizsga szerezhetõ.
A mestervizsgára jelentkezés általános feltételei:
- szakmai végzettség
- szakmai gyakorlat
- jelentkezési lap kitöltése (letölthetõ: www.nakkik.hu)
A részletekrõl, személyre szabott lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését
az alábbi elérhetõségeken, valamint a
http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/mestervizsga-2027
oldalon tájékozódhat a szakmánkénti követelményekrõl.
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egyetemi hallgatóknak, szakközépiskolásoknak és végzõs szakiskolai
tanulóknak a jelentkezését, akik szívesen megméretnék tudásukat a
EuroSkills, illetve WorldSkills
nemzetközi versenyeken, az ifjú
szakemberek Európa Bajnokságán,
2016-ban a svédországi Göteborgban, illetve a szakmák olimpiájának is nevezett világbajnokságon
2017-ben Abu Dhabiban. A nemzeti válogatóversenyre az alábbi szakmákban és kategóriákban várják a
jelentkezõket: w Fodrász (EuroSkills2016, WordSkills2017) Jelentkezési határidõ: 2016.01.15. w Ápolás és gondozás (WordSkills2017)
Jelentkezési határidõ: 2016.02.08. w
Festõ és dekoratõr (EuroSkills2016,
WordSkills2017) Jelentkezési határidõ: 2016.02.14. Részletes információ: www.skillshungary.hu, heger.istvan@mkik.hu (20/381-9432)

Lépjen ma, tegyen mestervizsgát 2016-ban!
Elérhetõségek:
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.,
Tel./Fax.: 06-93/516-670,
30/585-0925, E-mail: nakkik@nakkik.hu

A BÉKÉLTETÕ TESTÜLET ELÕTT

Fogyasztói
jogvita
esetén,
mennyiben a fogyasztónak nem
sikerül a vitát a kereskedõvel,

Foglalkozunk a fenti hitelkérelmek befogadásával, bankokhoz
történõ közvetítésével.

tartoznak, mely az áru vagy szolgáltatás minõségével, biztonságával kapcsolatban merültek fel
(szavatossági, jótállási viták). A
következõ csoportba a termékfelelõsséggel kapcsolatos jogviták
tartoznak. Ebben az esetben olyan
kárt kell megtérítenie a gyártónak,
amelyet a hibás termék esetleg
más termékben, vagy esetleg ember egészségében, testi épségében, életében okozott. A harmadik
csoportba a fogyasztói szerzõdések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos jogviták tartoznak,
ebbe a körbe szinte minden fogyasztói jogvita besorolható és a
békéltetõ testület elé vihetõ.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû
ügyintézéssel várják.

MÉG 3 SZAKMÁBAN LEHET
JELENTKEZNI AZ EUROSKILLS,
WORLDSKILLS NEMZETKÖZI

Telefon:
0693-516-670
0630-754-3616

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a versenyszámok szponzoraival együtt várja azoknak a fiatal
szakembereknek, szakmunkásoknak, technikusoknak, fõiskolai és

maránál mûködik, de kamaránk
ügyfélszolgálatán kérhetõ a kérelem beadásához szükséges nyomw Széchenyi Kártya
folyószámlahitel
w Széchenyi Forgóeszközhitel
w Széchenyi Beruházási Hitel
w Széchenyi Önerõ Kiegészítõ
Hitel
w Széchenyi Támogatást
w Megelõlegezõ Hitel
w Agrár Széchenyi Kártya

Széchenyi Kártya
Program
ÚJDONSÁGOK
2016. január 1-tõl!
170 ezer vállalkozás
nem tévedhet!

Keresse nálunk
a népszerû hiteleket!

SZAKMAI VERSENYEKRE

Kamaránk
elnöksége
és munkatársai
nevében
kívánunk
Önöknek,
munkatársaiknak,
családtagjaiknak
Kellemes
Karácsonyi
Ünnepeket
és sikerekben
gazdag
Boldog Új évet!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu

"ÁLOM" Kustár Zsuzsa
emlékére hirdetett képzõés iparmûvészeti
pályázat
kiállítása
Megtekinthetõ:
január 4-15-ig
Támogató: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szervezõk: Kanizsai Képzõés Iparmûvészek Egyesülete és
a Kanizsai Kulturális Központ.
Január 2. 19 óra
III. ÚJÉVI FÚVÓS GÁLA
Közremûködnek: a Nagykanizsai Fúvószenekar, valamint
meglepetés vendégeik.
Sztárvendég: Hertelendy Attila,
a zalaegerszegi Hevesi Sándor
Városi Színház elõadómûvésze
Szervezõ: a Nagykanizsai Fúvós Egyesület.
Belépõdíj: 3000 Ft. A jegyek
megvsárolhatók a nagykanizsai
Tourinform Irodában és a
HSMK jegypénztárában.

Minden kedves
látogatójának
kellemes
karácsonyi ünnepeket
és örömökben gazdag,
boldog új évet kíván
a Kanizsai
Kulturális
Központ

2015. december 23.

A névadóra emlékeztek

Fotó: Bakonyi Erzsébet

43.qxd

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola névadójának, Farkas
Ferenc születésének 110. évfordulója alkalmából emléknapot
szervezett az intézmény.
A hagyományoknak megfelelõen a világhírû zeneszerzõ Vörösmarty utcai szülõi házánál helyeztek el koszorút. Majd ezt követte
az ünnepélyes koszorúzás az iskola épületénél, ahol ismertették a
Kossuth-díjas Farkas Ferenc életútját is. Megtudtuk, hogy 1905ben született Nagykanizsán. Kossuth-díjas, Liszt Ferenc-díjas és
Erkel Ferenc-díjas magyar zene-

szerzõ, érdemes és kiváló mûvész.
Zenei tanulmányait 1922 és 1927
között a Nemzeti Zenedében, majd
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán végezte. 1929 és 1931 között
egy római akadémián tanulhatott
ösztöndíjasként. Hosszabb idõt töltött külföldi színházaknál. Késõbb
Bécsben és Koppenhágában is, ahol
filmzenéket komponált Fejõs Pál
filmjeihez. A Városi Színházban is
dolgozott, majd a székesfõvárosi
zeneiskolában tanított. Ezt követõen 1943-ig a kolozsvári Állami Zenekonzervatórium zeneszerzéstanára, majd igazgatója is volt, közben a
Kolozsvári Nemzeti Színháznál a
karigazgatói feladatokat is ellátta.
1945-46-ban a budapesti Operaház

karigazgató-helyetteseként dolgozott, majd az általa alapított székesfehérvári zeneiskola igazgatója lett.
1949-tõl 1975-ig a Zeneakadémia
zeneszerzés tanszakának vezetõjeként és tanáraként a ma ismert magyar zeneszerzõk többségét tanította. Komponálás közben halt meg
2000-ben.
Tudása, stílusismerete, gazdag
invenciója, széles körû mûveltsége
és humanizmusa a nemzetközileg
elismert, jelentõs zeneszerzõk sorába emelte. Mûvészete nemcsak a
20. század magyar zenéjében volt
meghatározó jellegû, de új perspektívákkal gazdagította azt. Nevét ma több zeneiskola viseli az
országban. Ezt követõen az intézmény igazgatója, Baráth Zoltán
helyezett el koszorút az intézmény
homlokzatán.
V.M.

.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
ÜGYFELÜNKNEK!
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30.
Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051
E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat.2015-3 né. VSM: AM 60% F: 76,92% , A E:93.75%, F:90.48%
"B" E: 72.48%, F:77.08% - "C"E: 76.92% ÁKÓ: "B" Gy: 129.15% "C" Gy:100.00% A102.72%
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Lehalkul a város zaja karácsony estére.
Melengeti lelkünket a kicsiny gyertyák
fénye. Megszületett a szeretet e napon,
Hogy az embereknek hitet, reményt adjon! Boldog karácsonyt!

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Útra kélt az erdõ ezer fenyõfája, örömet
szerezni szerte a világba. Meghittség,
boldogság, szeretet és béke, legyen a családod örökös vendége! Boldog karácsonyt!

V.21.VI.21. Ikrek
Álmodik a fenyõfácska odakinn az erdõn,
ragyogó lesz a ruhája, ha az ünnep eljön.
Csillag röppen a hegyre, gyertya lángja
lobban, dallal várják és örömmel a boldog otthonokban.

VI.22.VII.22. Rák
Arany napsugarakkal ragyogjon rád a
Nap, bánat felhõi pihenni hagyjanak.
Gyönyörû legyen elõtted az élet, nagyon boldog, békés karácsonyi ünnepeket!

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Víg ünnepre készülõdünk, esteledik már,
szobánkban a szép fenyõfa teljes díszben
áll. Zöld ágaink kis csomókban puha vattahó, tûlevél közt, víg aranyszál, fel-fel
csillanó. Boldog karácsonyt!

VIII.23.IX.22. Szûz
Olyan jó néha angyalt lesni, s angyalt lesve a csillagok közt Isten szekerét megkeresni. Ünneplõben elébe menni, mesék tavában megfürödni. S a mesék tavában mélyen, mélyen ezt a világot elfeledni

IX.23.X.22. Mérleg
Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét. Ahogy gyermekszív nagyon
várja, hogy mikor lebben angyal szárnya, úgy kívánok én is neked Boldog karácsonyt!

X.23.XI.22. Skorpió
Meleg szívvel, szeretettel vegyen körül a családod. Asztal mellõl, teli hassal gondoljanak
rád barátok. Sok örömet, víg- jó kedvet és
mindehhez kívánok, Jó bort, sültet, édességet, Boldog, békés, szép karácsonyt!

XI.23.XII.21. Nyilas
Leszállt egy angyalka és azt súgta nékem,
Gondolj most azokra, kik szívedbe férnek. Eszembe jutottál te és a családod.
Ezután kívánok Békés, boldog karácsonyt!

XII.22.I.20. Bak
Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, Bûvös, titkos álmok suhannak a szélben.
Mindenki házába boldogság költözik,
Szívünk örömmel megtelik. Boldog karácsonyt!

I.21.II.19. Vízöntõ
Küldök egy lángocskát szívem melegébõl, elviszi egy angyal, ki eljön az égbõl.
Füledbe súgja, mit szívbõl kívánok, de
leírom én is: Boldog karácsonyt kívánok!

II.20.III.20. Halak
Békességet, boldogságot, csengõszót és
gyertyalángot! Ajándékot, szeretetet, s
mindent, ami fontos neked. Ajtód elé fehér bársonyt, békés, boldog, szép karácsonyt!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Remekeltek csapatban
A Nagykanizsai TE 1866 cselgáncsozói a Lendvai Judo Klub
meghívására ismét nemzetközi
dzsudó versenyen vehettek részt.
A négy ország (a házigazda Szlovénia mellett Ausztria, Horvátország, Magyarország) 15 csapatát
felvonultató kupán az NTE tíz
judokáját nevezte a versenyre.
A 8-12 éves korosztálynak kiírt
megméretésrõl 13 érmet hoztak el
a kanizsaiak , így a (dobogós) helyezésekért járó pontok alapján a
csapatversenyt meg is nyerte a dél-

zalai egyesület.
Kanizsai egyéni eredmények. U8
(2008 és utána születettek): Musztács
Izabella (28 kg) 1. hely, Kovács Ákos
(26 kg) 2. hely. U10 (2006-2007):
Musztács Izabella (36 kg) 1. hely,
Garai Emese (30 kg) 1. hely, Szeghy
Tamás (30 kg) 2. hely, Sárközy Rajmund (34 kg) 1. hely, Garai Nimród
(38 kg) 3. hely, Nagy Adrián (+48 kg)
1. hely. U12 (2004-2005): Garai Emese (31 kg) 1. hely, Kovács Olivér (42
kg) 1. hely, Kõrösi Balázs (57 kg) 1.
hely, Nagy Adrián (+48 kg) 2. hely,
Nagy Krisztofer (+57 kg) 2. hely.

2015.12.08.

Kanizsa Dorottya Kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST CÉLZÓ EGÉSZSÉGÜGYI
ESZKÖZÖK BESZERZÉSE A KANIZSAI DOROTTYA
KÓRHÁZBAN
A Kanizsai Dorottya Kórház 85,41 millió forint európai uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében meghirdetett KEOP-5.6.0/E/15-2015-0070 számú Energia-megtakarítást célzó egészségügyi eszközök beszerzése a Kanizsai Dorottya Kórházban címmel. A konstrukció keretében 1 db C-íves röntgen átvilágító készülék és 1 db Flat panel detektoros digitális tüdõszûrõ rendszer beszerzésére került sor.
KEOP-5.6.0/E/15-2015-0070
A projekt megvalósításával a jelentõs energia-fogyasztó egészségügyi
eszközeink cseréje történt, mellyel Tüdõgondozó Intézetünk valamint az
urológiai osztályunk mûtéteihez kapcsolódó modern, alacsonyabb energia-felhasználású röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai berendezések kerültek beszerzésre.
Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

INGATLAN
KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevõknek. Tel.: 0630-302-0680, email: 585.667@gmail.com (7741K)

Eszteregnyén karbantartott, jó
állapotú, egyszintes családi ház
(106 m2) eladó. (Kanizsai lakásra
csere érdekel) Irányár: 8,9 millió
Ft. Érd.: 0630-433-5446 (7752K)

Adja fel apróhirdetését lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600
Ft, másodiktól 800 Ft. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az elõírt 15
szót, úgy a tarifa dupláját kell fizetni.) Keretes apróhirdetés 2500 Ft.

 Jó eredményeink hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy a tizenöt csapat közül a gyõzteseknek
járó kupát átvehessük - fogalmazott örömmel Mester Józsefné, az
NTE trénere. - Büszkék lehettünk
tanítványainkra, ezúttal valóban
mindenki kitett magáért.
Idõközben zárult a Kanizsa Bajnokság, melynek utolsó fordulójában a 6-7 éves korosztálytól az ifjúságiakig mérhették össze tudásukat a más városokból is érkezett fiatalok.
Cselgáncs Kanizsa Bajnokság.
Egyéni eredmények. NTE 1866: 1.
helyezettek: Garai Emese (2),
Póczak Péter, Musztács Izabella,
Kovács Ákos, Lipódi Márton,
Szeghy Tamás, Nagy Adrián, Grabant Máté, Garamszegi Bálint, Kovács Olivér, Nagy Krisztofer, Garai
Nimród. 2. helyezettek: Lipódi
Márton, Benei Balassa Bendegúz,
Lipódi László, Köveskáli Regõ,
Kõrösi Balázs, Kulik Balázs, Simon Barnabás, Ludnik Máté. 3. helyezettek: Termõ Bálint, Termõ

Kristóf, Farkas Gábor, Kovács Zoltán, Csetneki Barnabás.
Az összpontszámok alapján a
Kanizsa Bajnoka cím birtokosai az
NTE-nél korosztályok szerint: Kulik Balázs, Simon Barnabás, Nagy
Krisztofer, Garamszegi Bálint,
Garai Emese, Póczak Péter,
Musztács Izabella. A csapatok
egy-egy, a legtöbb pontot elérõ
versenyzõje a Kanizsa Bajnoka
Kupát vehetett át, így az NTE-nél
a 49 pontos Garai Emese lett 2015.
év Kanizsa Bajnoka.
- A legnagyobb létszámban a 610 évesek voltak jelen versenyünkön, a legnagyobb sikere viszont a
ne-waza-nak volt, hiszen a tanítványok is buzdíthatták akár edzõiket
is - fogalmazott Mester Józsefné,
az NTE egyik trénere. - Jövõre az
NTE alapításának 150 éves évfordulóját ünnepli, az 52 éves cselgáncs szakosztály pedig ennek jegyében rendezi meg a jövõ évi Kanizsa Bajnokság fordulóit.
P.L.

Soha rosszabbat
A 2015/16-os szezon Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Reménység
Körversenyének második állomását rendezték a Vasas vívócentrumában, mely versenyen a Nagykanizsai TE 1866 reménységei közül
az újonc fiúknál Horváth Gergõ, a serdülõ lányoknál pedig Mádé Réka
zárt saját mezõnyében az elsõ helyen.

Nagybacónaki hegyen hétvégi
ház, 36 m2 + tetõtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdõ eladó. Villany van. Irányár: 2,7 millió
Ft. Érd.: 0693-319-289 (7753K)

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó
István, 0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7750K)
Porcelán vázákat, nippeket, dísztárgyakat, festményeket készpénzért
vásárolnék Nk-án és 15 km-es körzetében. Tel.: 0630-332-8422 (7756K)
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Idén is látványos gálával zártak

Ahogy az már szintén hagyomány, a szandiások ezúttal is két
elõadással kedveskedtek nézõközönségüknek, hiszen a délutáni
mellett tanítványaik egy esti bemutatónak is nekifuthattak 
nem csoda, hogy nem csupán a
színpadon, de széksorok között
is több tucatnyian, illetve több
százan lehettek részesei a táncos
kavalkádnak. Szintén bevett szokás, hogy a már befutott gyakorlatokat mutatták be elõször a növendékek, melyekkel a nyár folyamán még az IDF szervezet világbajnokságán, õsszel pedig a
WADF nemzetközi táncos szövetség Európa-bajnokságán zsebeltek be fényesebbnél fényesebb érmeket.
 Nem csupán ez a nap, de már
az ezt megelõzõ idõszak is errõl a
gálánkról szólt  mondta a a
Szan-Dia FSC, egyben a formációknak is az egyik edzõje, Vágó
Diána, majd már fellépõ sminkjében el is tûnt az egyik öltözõ mélyén.
 Idén is van mire büszkének
lennünk, van bizony, akiket díjaz-

hattunk  ezek már Vágó Lászlóné
szavai voltak, aki az egyesület
egyik motorja természetesen. 
Persze, ezúttal is voltak, akik úgymond végzõsök lettek nálunk, hiszen példának okáért õsztõl már
máshol tanulnak, de olyanok is,
akik a látványtáncosok és kötélugrók világában a rutint képviselik.
Õróluk sem feledkezhettünk meg,
az igazán szép helyzetek pedig
azok, amikor sokaktól egy már búcsúzó gyakorlatot láthattunk, majd
ugyanõk a fesztivál második részében már az újakkal rukkolhattak elõ.
Melyek természetesen az újabb
nagy seregszemléken a Szan-Dia
FSC hírnevét tovább öregbíthetik már 2016-ban. Így fûzve tovább az
elgondoltakat, sokan nagy örömmel láthatták például a már rutinosnak számító Unió címû formációt, vagy éppen a 101 kiskutya
produkciót, de alighanem a leköszönõ Éden után legalább ugyanolyan sikerre számíthat az Óz, a
Színes ceruzák, vagy éppen a PopCorn elõadás is.
Ugyanakkor nem csupán csoportokban gondolkodtak a szervezõk, erre (nem csupán) idén
szolgált bizonyságul, hogy a díjazottak között az egyének is fõ helyen szerepeltek, s ha Felsõ Brigitta, Tizedes Renáta, Gerlinger
Laura, vagy éppen Ujj Viktória
Zóra nevét írjuk, a látványtáncos
és kötélugró világban aligha em-

Zalai siker a sakkos
vetélkedõn

Fotó: facebook

Két évtized hagyományainak
megfelelõen a Szan-Dia FSC
idén is gálájával, a 23. Kanizsa
Pékség Fitnesz Fesztivállal búcsúztatta az esztendõt, mûsorának második részével pedig egyben nyitotta is a következõt a
HSMK színháztermében.

15

lítünk velük ismeretlen versenyzõket, sõt...
Nem feledkeztek meg a profik és nagyok mellett a Szan-Dia
FSC-nél a kicsikrõl sem, az õvék,
vagyis a picurkák gyakorlatai adták meg mindennek az alaphangját, de a zumbások és a hobbi
szinten mozgók is megcsillantották tudásukat a vasárnap folyamán. Aztán az elkövetkezendõ
évek már a  most még csupán 
kezdõket és nagyon fiatalokat is
kellõ tapasztalattal ruházhatják
fel, ami  idõvel  már nekik is
hozhat számos fényes érmet vagy
kupát otthon a szekrényük egyegy polcára.
P.L.

Az Európai Sport Hagyományõrzõ Egyesület és az Aquaprofit
Zrt. a közelmúltban a Magyar
Sakk Szövetség székházában rendezte meg az I. Aquaprofit Sakktörténeti és XIV. Országos Sporttörténeti Vetélkedõjét.
A fõvárosban szép számban
megjelent résztvevõk a négyszer
25 kérdéses teszt kitöltését követõen szóbeli döntõn vehettek
részt. A rendezvényen került bemutatásra Kis János-Csiki András Kárpát-medencei magyar
olimpiai érmesek címû könyve
is. A résztvevõk nagy örömmel
dedikáltatták például a felvidéki
köszöntõt író, Gergely István
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval is a kiadványt.
A magas színvonalú vetélkedõn szép sikerrel zártak a zalai
játékosok. Csapatban Zala megye lett az országos bajnok - Kis
János, Móczó Zoltán, Papp Nándor és Mátrai Károly összeállításban. Egyéniben Moczó Zoltán
lett az aranyérmes, Kis János
második, míg Thodory Csaba Miskolcról - harmadik lett. A zalaiaktól még Papp Nándor a 10.,
Mátrai Károly pedig a 13. lett.
A díjakat a fõtámogató
Aquaprofit Zrt. elnöke, Nádasi
Tamás, és Ribli Zoltán sakk
olimpiai bajnok adta át a versenyzõknek.
P.L.

Rangos vizsgák után,
Kanizsa Kupa elõtt
Nagykanizsán, az Ippon Shotokan Karate Egyesület szervezésében dan-vizsgát tartott a
sensei Csõsz-Tóth Norbert vezette Budo Karate of Hungary
Szövetség. A Béres János mester
vezette klub szervezés tekintetében is kitett magáért, jó házigazdának bizonyult.
Mesterfokozatot szerzett harcmûvészek: Béres János (Ippon
Shotokan Egyesület, Nagykanizsa) 6 dan-ra, Csuhaj László
(Shotokan Karate Közhasznú Önvédelmi SE., Eger) 6 danra,
Donáczi Gabriella (Ippon Shotokan Egyesület, Nagykanizsa) 2

dan-ra, Lõrincz Gábor (Ippon
Shotokan Egyesület, Nagykanizsa) 1 danra vizsgázott sikeresen.
A vizsgabizottság tagjai Kesic
Bogdan (Szerbia), Csõsz-Tóth
Norbert (Keszthely) és Cziráky
Zoltán (Zalaegerszeg) voltak.
A vizsgák után sensei CsõszTóth Norbert átadta a Budo Karate
of Hungary Szövetség díszoklevelét Bogdan Kesics nagymesternek,
akinek 9.dan fokozatot adományozott shotokan karatéból. Kesics
nagymester a kezdetektõl segítette
a magyar shotokan karate életet és
a magyarul is jól beszélõ mester
tagja volt az egykor sikert sikerre
halmozó, legendás jugoszláv kara-

te válogatottnak. Számos magyarországi mester tanult a kezdetekben Kesicstõl, aki több, magyar
nyelven is megjelent szakkönyv
megírásával hozzájárult a magyar
karate fejlõdéséhez.
A következõ kanizsai sportági
esemény 2016. január 23-án a

Kanizsa
Kupa
nemzetközi
shotokan karate verseny lesz,
melyre már most lelkesen készülnek a szervezõk, meg persze
a Budo Karate of Hungary Szövetség.
P.L.
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!

AKCIÓ!

A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fûrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minõségû fa is.
Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es fõút mellett)

2015. december 23.

