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Az idei év költségvetése, mely
11,6 milliárd forint, elegendõ forrást biztosít a városvezetés által
fontosnak tartott területek finanszírozásához, így a munkahelyteremtéshez, a gazdaságfejlesztéshez, a beruházásokhoz, a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására, továbbá a civil
szervezetek, az oktatás, a sport és
a kulturális élet támogatásához.
Errõl számolt be a közgyûlést
követõ sajtótájékoztatón Dénes
Sándor polgármester.

Kövesse híreinket
honlapunkon
www.kanizsaujsag.hu

Elmondta, a költségvetés elfogadását számos egyeztetés elõzte
meg. Két alkalommal informális
közgyûlést is tartottak, ahova a
képviselõket, a jegyzõket, és a város vezetését várták.
 Erre az informális közgyûlésre
az ellenzéki képviselõtársaink nem
jöttek el, nem vették igénybe ezt a
fajta beszélgetést  jegyezte meg
Dénes Sándor.
Ezt követõen elmondta, Nagykanizsa költségvetése 11,6 milliárd, a
bevételi oldalon 8,6 milliárd forint
szerepel. A hiányt az elmúlt esztendõ mûködési célú pénzmaradványából, mely 2,2 milliárd, valamint a
fejlesztési célú pénzmaradványból,
mely 795 millió hozták ki nullára,
így nincs szükség hitel felvételére.
A város elsõ embere elmondta, az
adókból származó bevételek meghatározzák egy város mozgásterét.
2015-ben nem vetettek ki új adót és
nem is emelték azokat. Az elõzetes
számítások alapján a tervezett adóbevétele a városnak 3,9 milliárd, melynek a legnagyobb tétele az iparûzési
adó, így továbbra is tudják tartani a
2,5 millió alatti adóalapú vállalkozásoknak szóló adókedvezményt.
A költségvetés összeállításánál
több stratégiai célt is szem elõtt
tartottak. Az egyik a munkahelytermés (erre 50 milliót terveztek)
és a gazdaságfejlesztés fontossága.
A közcélú foglakoztatásra 30 millió forintot különítettek el, melyet
az állam átvállalhat. Az integrált
településfejlesztési stratégiának
fontos része az ipari park bõvítése,
hogy rendelkezésre álljon egy
olyan terület, melyet a befektetõk-
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Dénes Sándor:

Városunk pénzügyi
helyzete stabil, de
takarékos gazdálkodást
várok el mindenkitõl
nek ajánlhatnak. A bõvítésre 315
milliót szavaztak meg, míg ingatlan vásárlására 70 milliót, elõvásárlási jog gyakorlására pedig 30
millió van betervezve.
A városüzemeltetésre 680 milliót
szánnak, a város intézményi felújítására 112,8 milliót, míg a közlekedési létesítmények javítására 106
milliót kalkuláltak a költségvetésbe. A verseny és élsportra 62 millió,
a diáksportra 17 millió, a kulturális
alapra 20 millió és a civil szervezetek munkájának a támogatására 21
millió forintot különítettek el. A
Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítványt idén is támogatja a város 20
millió forinttal, ugyanennyit kap a
Soós Ernõ Víztechnológiai Kutatóközpont is, szakképzési ösztöndíjra
közel 9 millió forintot kalkuláltak.
Ezt követõen a beruházásokról,
fejlesztésekrõl ejtett szót Dénes

Sándor. A beruházási kiadásra
összesen 3,2 milliárd forint jut.
Ebben benne van a városközpont
rekonstrukciójának a második
üteme, mely 900 milliót jelent (támogatás: 433 millió, 524 saját
forrás) és a szociális célú városrehabilitáció, mely 511 millió forintot jelent.
A Csónakázó- tó és környezetének
a fejlesztésére 80 milliót költenek,
melybõl játszóteret, közvilágítást létesítenének. A város játszótereinek a
felújítására 15,6 milliót különítettek
el. A Tripammer úti ravatal felújítására 62 millió forintot szánnak.
 Városunk pénzügyi helyzete
stabilnak mondható, de nagyon takarékos gazdálkodást várok el
mindenkitõl  zárta a sajtótájékoztatót Dénes Sándor.
V.M.
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Fánkfesztivál: megnyalhattuk mind a tíz ujjunkat
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Kellemes tavaszias napsütés
várta szombat délelõtt az Erzsébet térre, a VII. Országos Farsangi Fánkfesztivál nyitóprogramjára érkezõ felvonulókat és
nézelõdõket.
Némelyik hölgy még az utolsó
pillanatban is megigazította a díszes ruháját, mielõtt felszállt a
lovaskocsira, de akadt olyan jelmezes is, aki lufit, vagy stílszerûen
fánkot osztogatott a kíváncsiskodó
apróságoknak. A kisbíró felszólítására a Nagykanizsai Fúvószenekar
zenei kíséretével az élen elindult a
térrõl a Nagykanizsai Lovas Klub,
a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde, a Tótszentmártoni Kulturális
Egyesület Énekkara, a Fityeházi

Népdalkör, a Nagykanizsai Kórház
Nyugdíjas Klub, a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház MAMIK
Hagyományõrzõ Dalköre és a Vasutas Ulti Klub, a Bajcsai Dance
csoport, a Nagykanizsai Gólyalábasok, a Thúry Baranta Közösség
csapata. Ki-ki gyalogosan, lóháton
vagy lovaskocsival tette meg a
hosszú utat.

A harsány fúvószene és nótaszó
hallatán végeláthatatlan sort alkotva sokan csatlakoztak a menethez,
és elkísérték a felvonulókat a fesztivál helyszínére, a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontba, ahol a
pécsi és a kanizsai fúvószenekar
közös produkciója máris megalapozta a fesztivál alaphangulatát. A
dinoszaurusz kiállítás szomszédságában lévõ nagyteremben a fánkversenyre benevezett 35 csapat
színes terítékkel és megszámlálhatatlan fánkcsodával várta az érdeklõdõket.
A rendezvényt a fánkfesztivál
háziasszonya Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház igazgatója nyitotta
meg.

Ünnepi köszöntõjében a fesztivál fõvédnöke, Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ örömmel

nyugtázta, hogy megnõtt a város
érdeklõdése a fánkfesztivál iránt,
és kifejezte azt a reményét is, hogy
egy farsangi nagyfesztivállá nõheti
ki magát ez a rendezvény. Két évvel ezelõtt már beszéltek arról az
igazgatónõvel, hogy a város egészére kiterjesztve  a 40-60 évvel
ezelõtti falusi maszkajárás felelevenítésével , egy olyan ünnepnappá kellene tenni a fánkfesztivált,
mely azt is megmutatná, milyen vidámságot jelent egy télbúcsúztatás.

és Szabadidõ Egyesület elnöksége
nevében megjegyezte: nagy szó a
mûvelõdési intézmény életében,
hogy országos, sõt nemzetközi
rendezvényen vehet részt. Elmondta, a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház nyolc évvel ezelõtti elképzelését sikerült közösen
megvalósítaniuk, egyben azt kívánta, még hosszú éveken keresztül legyen a város kulturális palettáján egy kedves színfolt a farsangi fánkfesztivál.

Ennek megvalósításához az akarat
megvan a VOKE részérõl, még egy
kis pénz kell hozzá, és fogadókészség a városlakóktól.
Dénes Sándor Nagykanizsa polgármestere a fánkkal, a farsanggal
és a fánkfesztivállal kapcsolatos
gondolatait osztotta meg a nagyszámú közönséggel. A rendezvény jelentõségérõl szólva kiemelte, hogy
hetedik esztendeje hirdeti városunkról, hogy itt olyan hagyományok élnek, melyeket érdemes, sõt szükséges a nagyvilág elé tárni. Azért,
hogy mindenki lássa, amit a felmenõink leleményessége oly gondosan
átörökített nekünk, és megmutassa,
hogy itt létezik az az akarat, mely
képes mindezt mai formában újjáteremteni, továbbá hirdeti azt is, hogy
városunk és a térség az elmúlt években felkerült az ország turisztikai
térképére, jelentõs fesztiválokkal
hozzájárulva kultúránk megéléséhez és megismertetéséhez.
Köszöntõjében Molnár Géza, a
Vasutas Országos Közmûvelõdési

A köszöntõket követõen a fánkcsapatok versenyét Elekes Zoltán,
a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke, a szakmai zsûri elnöke nyitotta meg. A kulturális kísérõ programok sorában elsõként a Pécsi
Vasutas Koncertfúvós Zenekar lépett fel. Ebéd elõtt és ebéd után is
folyamatosan érkeztek a kanizsaiak fánkot vásárolni, kóstolni és
szórakozni. A Tófeji Fürge Nagyik
tízfõs csapata nem gyõzte sütni a
hagyományos szalagos farsangi
fánkot. Délután két óráig már 30
kiló lisztet használtak fel az asszonyok. Hosszú sor várt türelmesen
az asztaluk elõtt arra, hogy megkeljen és kisüljön a tészta. A kanizsai Hegedûs Boglárka cukrásztanuló többféle fánk különlegességet
állított ki Rózsi nagymamája segítségével. A tálcákon a joghurtos, levendulás, rózsás, sima-, csiliscsokis, bazsalikomos és fehér csokis variáció is megtalálható volt a
fánknyalóka, a szalagos-, és a forgácsfánk mellett. Hamar elfogyott
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a miklósfai és a lendvai csapat süteménye is. Az eszteregnyei Õszirózsák hölgyei idén is kitettek magukért. A kezdetektõl részt vesznek a fesztiválon, s az eddig szerzett versenydíjaikat ezúttal is magukkal hozták. A fánk torta és a
fánk hóember mellett sokféle sütemény kínálta magát az asztalukon.
A Vasút Gyöngyszemei nemcsak
fánkot és egyéb édes-krémes tésztát hoztak magukkal, hanem egy
üzemelõ
villanyvasutat
is.
Dernánecz István alkalmi állomásfõnök így a kiszolgálást, és a
vonatokat is irányította. Akár sütési ötletekkel is tudott szolgálni, de
arra is felhívta a figyelmet, mint a
való világban, itt a fánkfesztiválmegállóhelyen is elõfordulhat,
hogy vágányzár miatt autóbuszoknak kell elszállítani az utasokat.
Kámánné Szép Terézia igazgatónõ kérdésünkre válaszolva elmondta, a tavalyi 24-gyel szemben idén 35 csapat nevezett a versenyre, többek között Pécsrõl, Tófejrõl, Székesfehérvárról, Tótszentmártonból és Lendváról is érkeztek. A határon túli településrõl
eljött Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzat Nemzeti Szövetségének elnöke, a település alpolgármestere is. Az igazgatónõ úgy véli: a mostani rendezvény sikere feljogosítja õket arra,
hogy készüljenek a következõ
fesztiválra.
Eredmények: Amatõr és helyben sütött kategóriában: 1. Fürge
Nagyik, Tófej; 2. Lendvai ízek,
Lendva; 3. Interspar, Nagykanizsa. Amatõr, hozott, hagyományos
kategóriában: 1. Õszirózsa Dalkör, Eszteregnye; 2. VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház MAMIK Hagyományõrzõ Dalköre; 3.
Szuper Nagyik, Tófej.
Különleges fánkok kategóriájában: 1. Hegedûs Boglárka, Nagykanizsa; 2. Miklósfai répások; 3.
Funckyk, kiskanizsai csapat.
Profi és helyben sütött kategóriában: 1. Kanizsa Pékség Ördögei,
Nagykanizsa. Legszebb standért
járó különdíj: Bölcsõdei menyecskék; Legtöbbféle fánkért járó különdíj: Farsangoló retrók Beleznáról; Közönség díj: Kanizsa
Pékség Ördögei; A VII. Országos
Farsangi Fánkfesztivál fesztiváldíját a nagykanizsai Hegedûs Boglárka nyerte el.

B.E.
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Az egészség megõrzéséért

Jövõ szerdán, azaz február 25én workshopra kerül sor a Halis
István Városi Könyvtár épületében, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület székhelyén.
A részleteket a szervezõ Országos Egészségfejlesztési Intézet
Szakmai Támogató Hálózatának
helyi koordinátora, Dömötör Balázs ismertette.
A délután két órától, a könyvtár
földszinti elõadójában kezdõdõ
rendezvényen Zaleczky Elza
egészségfejlesztõ-mentálhigiénés
szakember tart elõadást. Többek

közt a közösség támogató funkciójáról, megtartó erejérõl.
 Illetve, civil szervezetek
egészségfejlesztéssel kapcsolatos
lehetõségeit is vázolja a meghívott
vendégünk  közölte Dömötör Balázs, a Szakmai Támogató Hálózat
tagja. Aki hozzátette: az eddigi
egészségfejlesztési gyakorlatokról, valamint további együttmûködési lehetõségek felkutatásáról is
szó esik a workshopon. A rendezvényre elsõsorban a civil szervezetek képviselõit várják, akik az eddigiekben is foglalkoztak egészségmegõrzéssel, azaz ehhez kap-

csolódó programok, rendezvények
szervezésével.
 Egészségfejlesztést célzó
programok, civil kezdeményezések már eddig is több alkalommal
valósultak meg városunkban, melyek számos hasznos módszert,
gyakorlatot tartalmaznak. Ezen tapasztalatok összegyûjtését, értékelését tûzte ki a Népegészségügyi
Hálózat Központ és a Szakmai Támogató Hálózat. A hamarosan sorra kerülõ rendezvény pedig az
Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása projektünk
egyik alprojektje  emelte ki.
Dömötör Balázs elmondta azt is,
Nagykanizsa városa tagja az
Egészséges Városok Magyar
Nyelvû Szövetségének. Ami voltaképpen nem egy cím, hanem
program.
 Lényege, hogy a résztvevõ városok tudatosan kívánnak tenni
polgáraik egészségének megõrzéséért, a hosszú távbon fenntartható, egészséges környezetért. Mindezt pedig a döntéshozatali folyamatokban is érvényre kívánják juttatni  fogalmazott Dömötör Balázs.
Sz.Zs.

Keresztyén gondolatok a házasságról
Most értem haza a református templomból, ahol a Kanizsai
esték program keretében, Steinbach József A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke,
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke volt
a vendég. A Házasság hete alkalmából a püspök úr nagyszerû
elõadását hallgattuk végig,
Fehérné Irénkével  osztotta
meg tegnap este élményeit a legnagyobb közösségi portálon Lélek Sándorné Gizella.
Hella Ferenc lelkipásztor bevezetése után, a püspök úr felsorolta a bibliában megtalálható
utalásokat a férfi és nõ szövetségére, amely mindenkor az Úr
ajándéka és kegyelme. Az idézetek megtalálhatók a teremtéstõl
kezdve az Ószövetségen és az
Újszövetségen át. Beszélt a semmivel nem pótolható egymás
iránt érzett felelõsségrõl, a konfliktuskezelésekrõl, az isteni tör-

vények szerinti férfi, nõi szerepekrõl.
Nem jó egyedül.  Ezt mindenki átéli, akinek nincs társa.
Ketten erõsebbek vagyunk, ha
az egyik elesik, ott van a másik,
aki felemeli.
A házasság kudarcának gyakori oka a felcserélõdött szerepek.
Sikeres karriert építõ nõnek is
otthon a családban, a teremtõ által kapott szolgálatot kellene beteljesíteni.
A harmonikus szövetség nem
hierarchikus rendszerben van
meghatározva, nincs alá- és fölé
rendelt szerep. Ugyanakkor a férfinek szánta az Úr a család fenntartására irányuló felelõsséget, míg a
nõ számára a gondoskodó szeretetet.
Értékes, figyelemfelkeltõ, gondolatébresztõ eszmefuttatásnak lehettünk tanúi.
Köszönetünket fejezzük ki
Hella Ferenc lelkipásztornak
és a püspök úrnak az értékte-

remtõ programért, melyre felekezettõl függetlenül sokan látogattunk el ezen az estén 
zárja sorait a több helyütt is
publikáló Lélek Sándorné.
Nyitóképünk is az õ oldaláról
származik.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Elfogadták Kanizsa idei
költségvetését, adóemelés
és új adó nélkül
Városunk 2015-ös költségvetése kellõ mennyiségû forrást biztosít a munkahelyteremtésre, a
gazdaságfejlesztésre, a nagy beruházásokra, a fejlesztések megvalósítására, de még az oktatás,
a sport és a kulturális élet fellendítésére is. A csütörtöki, soron
kívüli közgyûlésen a képviselõtestület stabil és takarékos büdzsét fogadott el.
Elegendõ fedezet áll rendelkezésre a város kasszájában - a saját
adóbevételek és a központi költségvetéstõl kapott feladatalapú támogatás jóvoltából  arra, hogy az önkormányzat az említett fejlesztési
céljait, a kötelezõ és az önként vállalt feladatait megvalósíthassa. Mûködési hiány nincs, hitelt sem kell
igénybe venni. Mint ismeretes, a régi, 6.3 milliárd forintos tartozást átvállalta az állam. Új adónemek bevezetése vagy adóemelés pedig
nem várható  összegzett elöljáróban Dénes Sándor polgármester.
Mindezek ellenére nem volt
zökkenõmentes a büdzsé elfogadása. Az ellenzéki képviselõk a költségvetés több pontját kifogásolták.
Marton István a zsugorodás
költségvetésének nevezte az ideit.
Mivel  mint utalt rá  a boldog
békeidõkben 25 milliárd felett
volt, most mindössze a 11 milliárd forintot haladja meg. A mûködési bevételekrõl azt mondta, nem
reálisak, illetve azért vannak többre tervezve, mert ki kell hozni valahogy a nullszaldót. Az adók kapcsán 580 milliós visszaesést kifogásolt. Ám a szociális és gyermekjóléti támogatás 370 millióról 80
millió forintra való csökkentésével
sem értett egyet, ahogy az iparûzési adóból származó bevétel szûkösödésével sem: mindez 140 millióval lett kevesebb.
Gábris Jácint hozzászólásában
a kormányzati (támogatások) öntömjénezése iránti nemtetszését
fejezte ki. Szólt arról, hogy a költségvetés idei sarokszámai nagyjából ugyanazok, mint tavaly. Érdeklõdött még az iránt is, mit tervez a képviselõi többség azzal a
2.5 milliárd forint többlettel, ami a
város büdzséjében szerepel. A kép-

viselõ pozitívumként értékelte,
hogy új adó nem kerül bevezetésre. A tanácsadói szerzõdésekkel
kapcsolatban már nem volt optimista. Kifogásolta, sok az ezekre
fordított összeg. Azokért a szerzõdésekért pedig, amiket látott,
egy kanyit sem fizetett volna 
állította. Tekintve, nem tudni azt
sem, mi hasznuk volt a korábbiaknak. A klímaszövetséget pedig
gittegyletnek minõsítette, azt
követõen, hogy a szövetség 5 millió forintot kap a városkasszából
idén. A városmarketingre elkülönített 62 millió forintot szintén soknak találta, módosító javaslatot
nyújtott be arra vonatkozóan, hogy
ebbõl az összegbõl 7 millió forintot inkább az útfelújításokra kellene átcsoportosítani. Ezt egyébként
a szavazáskor nem támogatta a testület többsége. Gábris Jácint három testvérvárosi kapcsolat leépítését is javasolta. Véleménye szerint mindezt értelmetlen Izraellel,
Bulgáriával és Finnországgal
fenntartani, mivel  sokak véleménye szerint ezek csak kéjutazásokra adnak okot.
Dr. Fodor Csaba elsõként a
költségvetési elõterjesztés elsõ, 21
oldalára tett megjegyzést. Eszerint, aki azt írta, szégyellje ma-

gát. A kormány ne nézzen hülyének minket  fogalmazott, szó
szerint, a képviselõ. Elmondta, a
nemzeti vagyont gyarapító beruházások bõven szerepelnek a város
ez évi költségvetésében. A képviselõ a két helyi médium, a Kanizsa
Újság és a Kanizsa TV idei büdzséjével kapcsolatban szóvá tette:
tavaly a két sajtóorgánum összesen
67 millió forintból gazdálkodott,
ám az összevonás utáni Kanizsa
Média Centrum mûködésére már
100 milliót különítettek el, amely
szerinte túl sok. A polgárõröknek szánt egy millió forintos támogatás viszont kevés. Dr. Fodor
Csaba az idei költségvetést összességében koncepciótlannak nevezte.
Az ellenzéki városatyák által elmondottakra Bizzer András önkormányzati képviselõ, a Fidesz frakcióvezetõje, a Pénzügyi Bizottság
elnöke reflektált. Elsõként Dr. Fodor
Csaba stílusát utasította vissza.
Majd részletes tájékoztatást adott
Nagykanizsa költségvetésérõl. Sok
más mellett üdvözölte a munkahelyteremtésre elkülönített 70 millió forintot, a gazdaságfejlesztésre
szánt 500 millió forintot, az iparûzési adókedvezményt, amivel a
kisvállalkozókat támogatja a város, a közfoglalkoztatásra jutó 30
millió forintos fedezetet is. Ez
utóbbival kapcsolatban közölte:
eme pénz a késõbbiekben fel is
szabadulhat, ugyanis a tervek
szerint mindezt, a magyar állam finanszírozza majd. A szociális segélyekre, a sport és a kultúrafejlesztésre 2015-ben 248 millió fo-
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rintot költ a város, a korábbi 552
millió helyett. A segélyezési rendszerrõl Bizzer András elmondta,
idén átalakul. Az önkormányzati
képviselõ kiemelte még sok más
mellett azt is, intézményi felújításokra közel 113 millió forintot fordítanak, a Tripammer úti ravatal
felújítására 62 millió forintot szánnak, a térfigyelõ kamerarendszer
kibõvítésére 8 milliót, a Csónakázó-tó és környezetének felújítására
80 millió forintot, a közvilágítás
fejlesztésére 50 millió forintot, a
házasságkötõ terem felújítására
pedig majd 16 milliót. Az oktatás
és a kultúra különbözõ területeire
fordítandó támogatásokkal kapcsolatban kiemelte  többek közt 
a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány 20 millió forintos támogatását, ugyanennyit kap a Soós Ernõ
Víztechnológiai Kutatóközpont is,
szakképzési ösztöndíjra közel 9
millió forintot kalkuláltak. A diáksportot 17 millió forinttal támogatja a város, a verseny- és élsportot
62 millióval, a kulturális feladatokra 20 millió forint jut.
A költségvetést, a képviselõi
hozzászólások után, Szita László
könyvvizsgáló is értékelte. Az alapos részletezésen túl elmondta
még azt is, hogy gazdaságossági
szempontból nem ellenõrizték a
költségvetést, mivel ez nem tartozik feladataik közé. A jogszabályi
elõírásoknak viszont megfelel. A
képviselõtestület  ha nem is egyhangúlag  de elfogadta a város
2015-ös költségvetését.
Sz.Zs.

Új helyi adóval rendezné bevételi hiányát Egerszeg önkormányzata
Elfogadta költségvetési rendeletét Zalaegerszeg önkormányzata, amely az iparûzési adó
csökkenése miatt új helyi adó
bevezetésérõl is döntött  közölte
a város alpolgármestere sajtótájékoztatón.
Vadvári Tibor (Fidesz-KDNP)
elmondta: Zalaegerszeg 17 milliárd 286 millió forint fõösszeggel
fogadta el a költségvetését, amelybõl 10,6 milliárd forint a mûködési célú bevétel és kiadás. Ez utóbbinak mintegy 40 százaléka az intézményfinanszírozást jelenti, bár
ennek összege az idén kényszerûségbõl csökkent.
Hozzátette, az ez évi költségvetés bevételi oldalának számítása
során szembesültek azzal, hogy a
tavalyi évhez hasonlóan az idén is

1,8 milliárd forint bevételi hiány
mutatkozik, ennek egy részét ezért
új helyi adó bevezetésével kívánják elõteremteni.
A zalai megyeszékhely 800 millió forint kormányzati támogatást
kapott az elmúlt év utolsó napján,
a városháza osztályaitól, illetve a
városi intézményektõl pedig 10
százalék megtakarítást kérve még
400 millió forintot sikerült megtakarítani. Tovább vizsgálják ugyanakkor azt is, hogy a városi intézményrendszer átszervezésével további forrásokat is meg tudnak-e
takarítani.
Bali Zoltán, az önkormányzat gazdasági bizottságának elnöke felidézte: tavaly az év végén 500
millió forint tartalék bevonásával
és a nem kötelezõ feladatok elhalasztásával sikerült stabilan zár-

nia a városnak az elmúlt költségvetési évet. Az idén viszont a
fennmaradó 600 millió forintos
hiány fedezésére egy új helyi
adónem bevezetését javasolták
és ezt a közgyûlés el is fogadta.
A tervek szerint ez építményadó
lenne, amely a nem lakás céljára
szolgáló ingatlanokra lenne fizetendõ, de hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg az egyetlen megyei
jogú város, ahol eddig ilyen adó
nem létezett.
Úgy fogalmazott: az õszinte beszéd a legfontosabb, ezért a következõ két hónapban széles körben
vitatják meg a javaslatot több fórumon, így többek között a kamarákkal, érdekvédelmi szervezetekkel
is leülnek tárgyalni.
MTI - Kanizsa
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Váll- és térdfájdalom
mielõbbi
gyógyításáért

A Kanizsai Dorottya Kórház
traumatológiai szakrendelésének keretein belül múlt péntek
óta váll- és térdsebészeti ambulancia is mûködik  adta hírül
honlapján az intézmény.
Az ortophead szakrendelõ helyiségében minden pénteken 8-tól 11
óráig látják el az akut, illetve a
krónikus váll- és térdpanaszokkal
jelentkezõ betegek vizsgálatát,
gyógykezelését, beleértve a különbözõ kezeléseket is.

Nemzetközi
összefogás
a megújuló energiák
népszerûsítéséért
Az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. volt a házigazdája annak a
három országot érintõ (Magyarország, Horvátország, Szlovénia) TREND elnevezésû projekt
workshopjának, amelyet 2015.
február 13-án rendeztek a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban.
Az Eszéki Egyetem vezetõ partnerségében megvalósuló projektben az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. projektpartnerként vesz részt,

olyan szervezetek mellett, mint a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, az EUROPÉER
Alapítvány, vagy éppen a Maribori
Egyetem. A projekt fõ célja, hogy
ösztönözze a helyi szereplõket a
megújuló energiával kapcsolatos
alulról jövõ kezdeményezések elindítására, a projekt keretében
megvalósuló képzésekkel pedig
segítse õket arra, hogy széleskörû
információkat kaphassanak a pro-

jektmenedzsment, a technológia,
mezõgazdaság és környezetbarát
lehetõségek terén.
A projektmegvalósítás során
többek között kifejlesztésre kerül 4
db e-learning oktatási modul, valamint energiahatékonyság témában
elkészül egy Best Practice gyûjtemény is, amelyben jó példaként
a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ is helyett kap
 tájékozatta lapunkat Musits Róbert ügyvezetõ.

Négy új tûzoltó
Kanizsán

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
központi épülete elõtt tartotta
kibocsátó ünnepségét. A rendezvényen az a nyolcvankét hallgató tette le a tiszthelyettesi esküt,
akik sikeresen elvégezték az új
típusú tûzoltószakképzés második modulját.
A kibocsátó ünnepségen társaikkal egyetemben négy új Zala megyei tiszthelyettessel bõvült a megyei katasztrófavédelem állománya. Bognár István törzsõrmester,
Gazdag Tamás, Nyakas Tamás és
Prepok Bence Ákos tûzoltó õrmesterek a Nagykanizsai Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokságon kezdik
meg a hivatásos szolgálatukat.
Bognár István a képzés során nyújtott kiemelkedõ tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréseként dicsérõ oklevelet vehetett át, valamint tûzoltó fõtörzsõrmesteri kinevezésben részesült.
Az új tûzoltókat a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Egri
Gyula tûzoltó ezredes megyei igazgató köszöntötte. Kihangsúlyozta, hogy
legyenek büszkék az ifjú tûzoltók,
hogy a hivatásos állomány tagjai lehettek és hasonlóan a kiváló eredménnyel végzett tanulmányaikhoz, a
munkájukban is ilyen odaadást vár el.
Ezt követõen a megyei mûveletirányítást mutatták be a tûzoltóknak és a felmerült kérdéseikre a
tûzoltósági fõfelügyelõ adott választ  számolt be honlapján a
szervezet.

Nyitott szemlélettel
dolgoznak
A közelmúltban tisztújításra
került sor a Kereszténydemokrata Néppárt nagykanizsai alapszervezeténél.
A harminchat fõs helyi alapszervezet új elnöke Bedõ György önkormányzati képviselõ lett, aki a
szervezet korábbi vezetõjét, Kovács Jánost váltotta az elnöki székben. Titkárnak Filip Gizellát választották a tagok, míg a gazdasági
felelõsi tisztségre Horváth Erikának szavaztak bizalmat. Az utóbbi,
könyvelõként dolgozó hölgy a
nagykanizsai KDNP munkájában
fél esztendeje vesz részt, az újonnan megválasztott titkár pedig öt
esztendeje.
Bedõ György, a szervezet elnöke hetilapunknak elmondta, már
javában dolgoznak programtervükön, amely hamarosan napvilágot
is lát. Mint hangsúlyozta: emellett
a város életében aktívan részt kívánnak venni a jövõben. Továbbá
a helyi rendezvényeken és a kormánypárt által, vagy velük közösen szervezett programokon.
 Közérdeklõdésre számot tartó
fórumokat is tetõ alá hozunk,
meghívott vendégek-elõadók részvételével  összegezte a kanizsai
KDNP elnöke.

Javítják a hátrányos
helyzetûek
foglalkoztathatóságát
a megyében
Zala megyében 2,93 milliárd
forintot fordítanak a hátrányos
helyzetû emberek elhelyezkedését, társadalmi beilleszkedését,
foglalkoztatási rehabilitációját
elõsegítõ programokba  közölte
Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja az MTIvel.
Az európai uniós finanszírozással megvalósuló projekt 2011. májusában indult, és az idén április
végén zárul le. Célja a foglalkoztathatóság növelése, az esélyegyenlõség biztosítása, valamint a
diszkrimináció csökkenése.
A programba a múlt év decemberéig 3767 álláskeresõt vontak
be, igényekre szabott munkaerõpiaci szolgáltatásokat és támogatásokat és biztosítottak számukra.
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A programban résztvevõk csaknem 30 százaléka 25 év alatti pályakezdõ, 22 százaléka pedig már
betöltötte az 50. életévét. A tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetettek aránya mintegy 20 százalék,
és csaknem 15 százalék alacsony
iskolai végzettségû  olvasható a
munkaügyi központ honlapján.
A program keretében 1853 álláskeresõ részesült bér- és bérköltség
támogatásban, több mint 150 esetben pedig a vállalkozóvá válásukat
segítették. Közzel 40 ember a lakhatási, vagy az útiköltség támogatást vehette igénybe.
A projekt kezdete óta 104 képzést indítottak, ebbõl 32 képzés
2014-ben kezdõdött. Egyebek közt
szakács, bérügyintézõ, uszodamester, valutapénztáros képzéseket tartottak, de az álláskeresõknek
oktattak vállalkozási ismereteket
és digitális írástudást is.
A program keretében humánszolgáltatást is nyújtottak, álláskeresési,
pályamódosítási tanácsadást tartottak,
oktatták az álláskeresési technikákat,
motivációs tréninget tartottak, de idetartozott a mentori szolgáltatás és
munkaközvetítés is. Ezeket a szolgáltatásokat 6790 ember vette igénybe.

Elfogadta idei
költségvetését Zala
Megye Közgyûlése
Kisebb vita után elfogadta idei
költségvetését 425 millió forintos
bevételi és kiadási fõösszeggel a
Zala Megyei Közgyûlés.
A vitában Zakó László, a Jobbik
frakcióvezetõje azzal érvelt: pártja
nem fogadhatja el a költségvetést,
mert az a tavalyinál is kisebb összegû,
s jelzi a megyei önkormányzati feladatrendszer kiüresedését. Fodor
Márk (Fidesz-KDNP) ugyanakkor azzal érvelt, hogy ma a területfejlesztés
koordinációja a legfontosabb feladata
a megyei közgyûléseknek, vagyis segíteni kell a rendelkezésre álló pályázati forrásokat minél hatékonyabb
gazdaságfejlesztési célokra fordítani.
Pál Attila, a zalai közgyûlés elnöke (Fidesz-KDNP) a vitát azzal zárta le, hogy az elõzõ önkormányzati
ciklus megalapozta azt az építkezést,
ami a területi fejlesztési források révén hamarosan elkezdõdhet.
Végül 11 igen és négy tartózkodás mellett fogadta el a Zala Megyei Közgyûlés a 425 millió forintos fõösszegû idei költségvetését.
H.Gy. - MTI - Sz.Zs.
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Pirosba öltöztek a
Péterfysek

A Kõrösi Csoma Sándor 
Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézményének
diákönkormányzata immár harmadszor csatlakozott a Szemem
Fénye Alapítvány három éve elindított Öltözz Pirosba! elnevezésû jótékonysági akciójához  tájékoztatta újságunkat Valgut Anita.
Az intézmény diákönkormányzatának munkáját segítõ pedagógus elmondta: a nagyszabású rendezvénnyel szimpátiájukat és
együttérzésüket fejezték ki a súlyosan beteg, gyógyíthatatlan gyerekek és családjaik iránt.
 A felhívásnak megfelelõen arra
kértük az iskola tanulóit és dolgozóit, hogy pénteken viseljenek piros ruhadarabot és 200 Ft-os adományaikkal támogassák a pécsi
Dóri házat. Hazánk elsõ gyermekhospice házát, amely az élet
utolsó szakaszát emberhez méltóvá
igyekszik változtatni azzal, hogy
nemcsak a daganatos, hanem az
összes veleszületett, szerzett, életet
megrövidítõ betegségben szenvedõ
gyereket fogadja, s igyekszik minden területen segítséget nyújtani 
fogalmazott Valgut Anita.
Hozzátéve: az iskola diákönkormányzatának nem titkolt célja a
részvétellel az volt, hogy e témában
érzékenyítse a tanulókat, egyúttal a
gyerekek nagyobb rálátást kaphassanak a súlyosan beteg társaik helyzetére, mindennapjaira.

Piarista kémikusok
a MOL-laborban

A piaristák kémia szakkörösei
laborlátogatáson vettek részt a
MOL Rt. laboratóriumában.

A látogatás célja az volt, hogy
egyrészt a diákok elmélyíthessék a
szénhidrogének keletkezésével,
összetételével; illetve a savakkal,
bázisokkal, izotópokkal kapcsolatos tudásukat. Másrészt legyen
összehasonlítási alapjuk arra nézve, hogy mi a különbség iskolánk
kémia laboratóriuma és egy olyan
nagy vállalat, mint a MOL Rt. által
üzemeltett laboratórium között. A
laboratóriumban végzett eszközök
és mérések bemutatását szolgáló
elõadáson túl  melyet a laborvezetõ Lukács Tamás tartott  néhány vállalkozó szellemû tanuló a
gyakorlatban is kipróbálhatta a titrálást, pH mérést.
Egyik tanítványunk nagypapája
is itt dolgozott régen. Neki külön
élmény volt az itt dolgozóktól hallani a nagypapájáról, feleleveníteni a vele kapcsolatos emlékeket 
írta az iskola honlapján Török
Károlyné szakkörvezetõ.

A sport és az
egészséges életmód
jegyében
Játékos csapatversenyekkel
kezdõdtek el hétfõn a hagyományos projektnapok a Péterfy
Tagintézményben.
A háromnapos rendezvény jóvoltából az intézmény aprajanagyja különbözõ vetélkedõkön,
elõadásokon vesz majd részt. A
hétfõi nyitónapon az alsó tagozatos gyerekek mutatták meg a
sportversenyeken rátermettségüket, ügyességüket. Kedden pedig
a felsõs diákokra várnak különbözõ elõadások, melyen neves, ismert és elismert sportolók osztják
meg gondolataikat, érveiket a
mozgástudatos életmódról. Dr.
Lubics Szilvia ultramaratonista,
Siti Beáta kézilabdázó és Vlaszák
Géza, a ZTE FC kapusedzõje is
ellátogat a Péterfysekhez. A rendezvény keddi napján köszöntõt
mond Dénes Sándor polgármester, míg szerdán Tomity Mária, a
KLIK Nagykanizsai Tankerületének igazgatója.
Ez utóbbi két napon természetesen a gyerekek is szót kapnak: az
egészséges táplálkozásról, és
számtalan sportágról tartanak elõadásokat  a tehetségnap keretében. Szerdán is érkeznek vendégek a Péterfysekhez: Böröcz Zsolt,
a Rozgonyi Iskola világutazó tanára és Czimmermann József paralimpikon.
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Képviselõi fogadóórák
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
2015. február 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában
(Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2015. március 2-án (hétfõn) 17 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.) A fogadónap alkalmával az érdeklõdõk tájékozódhatnak a tervezett Csengery úti kerékpárút építésrõl és az Erdész utcai gyalogjárda megvalósításának ütemezésérõl is.
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2015. március 2-án (hétfõn) fogadóórát tart, 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18 órától pedig a Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).

Alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. február 25-én (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

2015.02.20.
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Pályázati hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a
nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.)
önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Ady E. u. 18. I. em. 10.
2. Bartók B. u. 6. I. em. 3.
3. Berzsenyi u. 12. B. lh. II. em. 10.
4. Csengery u. 56. fsz. 9.
5. Csengery u. 88. I. em. 21.
6. Csengery u. 117/11/C/2.
7. Csengery u. 117/15. fsz. 5.
8. Csokonai u. 6/B. IV. em. 2.
9. Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
10. Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
11. Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
12. Garay u. 6/B. III. em. 10.
13. Garay u. 12/C. fsz. 2.
14. Hevesi u. 1/A. IV. em. 2.
15. Király u. 34. II. em. 3.
16. Király u. 37. I. em. 4.
17. Munkás u. 2/B. fsz. 1.
18. Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 50.
II. Garzonház
1. Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.
2. Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
3. Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
3. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 9.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban tesszük közzé.
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Glaucoma és szürkehályog szûrés
a Sashalmi Optikában!
A glaucoma (zöldhályog) olyan szembetegség, mely lényege a
szemben található csarnokvíz nyomásának fokozódása, mely kezeletlen esetben a látóideg sorvadásához, a látóideg pusztulásához, látótér kieséshez, végül vaksághoz vezetnek. A glaucoma
gyakoribb magas vérnyomás, cukorbetegség, rövidlátás esetén.
A zöldhályog mindkét szemet szimmetrikusan érinti, sokáig tünetszegény marad, sokszor csak akkor derül ki, amikor már jelentõs látótér-kiesést okozott. A szürkehályog, bár természetes folyamat, kevésbé korfüggõ. Gyerekeknél is elõfordul, de jellemzõen
idõs korban alakul ki.
A szemlencse elszürkülésével járó betegség a lencsében látható homály formájáról kapta ezt a nevet. A beteg látása idõvel egyre inkább olyanná válik, mintha vízfüggönyön nézne keresztül. A
korábban éles képet homályosnak, az élénk színeket fakónak látjuk. Szürkületben fokozottan romlik a látásélesség, egyre erõsebb
szemüvegre van szükség, kialakulhat kettõs látás, erõs fény hatására káprázás jelentkezhet. Ezek a tünetek más, a szürkehályogtól eltérõ szembetegség tünetei is lehetnek, ezért szemészeti vizsgálat szükséges a betegség megállapításához és a további
teendõk meghatározásához.
Ezért is fontos az évenkénti látás ellenõrzés, hogy megakadályozzuk a látásromlást, illetve a szembetegségek kialakulását.

Használják ki ezt az INGYENES LEHETÕSÉGET 2015.
február 28-ig, térjenek be üzletünkbe!
(Idõpontegyeztetés szükséges!)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

6.qxd

6.qxd
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Felhívás pedagógus
díszdiplomák igénylésére

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi díszoklevél másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosunktól
a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal
Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetõk.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugállományú pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2015. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
A felhívással kapcsolatban érdeklõdni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- kérvény a díszdiploma készítéséhez,
- nyilatkozat az adóbevalláshoz,
- kitöltött nyomtatvány a felsõfokú intézmény felé,
- meghatalmazás.
Kérjük hozza magával a következõ dokumentumokat:
- munkakönyv vagy határozat az öregségi nyugdíj megállapításához,
- önéletrajz,
- eredeti oklevél, vagy korábbi díszdiploma másolata.
Bagarus Ágnes osztályvezetõ

2015. február 19.

Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésû ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 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.

Versenytárgyalás - 649/152. hrsz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari
Park, 649/152. hrsz-ú, 3000 m2 területû, beépítetlen terület.
Kikiáltási ára: 11.000.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások kezdõ idõpontja:
2015. február 24-én 11 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt
követõen, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu
honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693-311-241/116 mellék.

Gazdasági társaságok és szövetkezetek vezetõi figyelem!
TÁJÉKOZTATÓ a KÖZKERESETI ÉS BETÉTI TÁRSASÁGOKAT,
valamint a SZÖVETKEZETEKET az új Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatban terhelõ KÖTELEZETTSÉGEKRÕL
A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk. szabályozási körébe kerültek a
gazdasági társaságok és a szövetkezetek is, és ezzel egy idõben hatályát vesztette a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.), továbbá módosult a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X tv (Szöv.tv.).
A jogalkotó a Ptk. rendelkezéseihez való igazodásra átmeneti szabályokat alkotott, melyeknek cégformától függõen különbözõ idõpontokban kell eleget tenni:
Elsõ lépésként 2015. március 15-ig a közkereseti és betéti társaságokat, második lépésként 2015. június 15-ig a lakásszövetkezet kivételével valamennyi szövetkezetet, harmadik lépésként pedig 2016. március 15-ig a korlátolt felelõsségû
társaságokat és részvénytársaságokat érinti ez a kötelezettség.
Ennek teljesítéséig e cégek belsõ viszonyaira a reájuk vonatkozó korábbi polgári jogi szabályokat kell alkalmazni.
A közelgõ 2015. március 15-i, illetve június 15-i idõpontra tekintettel most
csak a közkereseti és betéti társaságokra, valamint a szövetkezetekre háruló feladatokat ismertetjük az érintettekkel.
1.) A közkereseti és betéti társaságok, valamint a szövetkezetek a fenti idõpontig kötelesek felülvizsgálni létesítõ okirataikat és módosítani, amennyiben az az
új Ptk.-ba ütközõ rendelkezéseket tartalmaz.
A módosítással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet a közkereseti és betéti társaságok legkésõbb 2015. április 14-ig, a szövetkezetek legkésõbb július
15-ig nyújthatják be a cégbírósághoz. E határidõ elmulasztása miatt a cégbíróság
köteles a céggel szemben pénzbírságot alkalmazni. (Ennek összege 50.000.-Fttól 900.000.-Ft-ig terjedhet.)
Nem kötelezõ a létesítõ okirat módosítása a közkereseti és betéti
társaság esetén pusztán azért, mert a vezetõ tisztségviselõt üzletvezetõként  és nem ügyvezetõként  jelöli meg az alapító okirat, vagy
ha az általános hivatkozásként a Gt.-re utal, illetve szövetkezet esetén a létesítõ okiratban ügyvezetõ elnök (nem pedig igazgató elnök),
vagyoni hozzájárulásként pedig változatlanul részjegy, továbbá általános hivatkozásként a Szöv.tv. szerepel. A létesítõ okiratban mind

ezeket csak akkor kell átvezetni, ha azt más okból egyébként is
módosítanák.
Felhívja a törvényszék cégbírósága a figyelmet, hogy a Gt., vagy a Szöv.tv.
konkrét §-aira való hivatkozás már módosítást igényel, és szövetkezet esetén a
megismételt közgyûlés, illetve a tagok kezdeményezésére történt közgyûlés öszszehívására, a tagkizárásra vonatkozó szabályok módosulása miatt minden olyan
szövetkezet alapszabályát szükséges módosítani, amelyek korábban ezekrõl rendelkeztek.
Az iskolai, szociális és foglalkoztatási, valamint agrárszövetkezetek alapszabályát a Szöv.tv.-nek is meg kell feleltetni.
Az új Ptk.-val kapcsolatos létesítõ okirat módosítás miatti eljárás  ha más
módosítás nem történik  illeték és közzétételi díj mentes.
2.) Ha a létesítõ okirat átvizsgálását követõen az érintett közkereseti vagy betéti társaság, illetve szövetkezet úgy ítéli meg, hogy nincs szükség létesítõ okirata módosítására, akkor hozhat olyan döntést, hogy a 2015. március 15-i, illetve
június 15-i határidõ elõtt már a Ptk. szerint mûködik: ebben az esetben ezt a döntést kell a cégbírósághoz benyújtani szintén ingyenesen.
E határidõ elteltét követõen azonban minden érintett cég a jogszabály erejével
a Ptk. szabályai szerint mûködik tovább.
A cégbíróság  annak megállapítása érdekében, hogy a létesítõ okiratuk nem
ütközik-e az új Ptk. rendelkezéseibe  szúrópróbaszerûen fogja ellenõrizni azoknak a cégeknek a létesítõ okiratát, amelyek nem hoztak döntést a létesítõ okirat
módosításáról, vagy az új Ptk. szerinti továbbmûködésrõl, és ahol jogszabálysértést tapasztal, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez a céggel szemben.
A jogutód nélküli megszûnés (végelszámolás, felszámolás) alatt álló cégeknek
amennyiben utóbb törlésükre kerül sor, a Ptk.-val kapcsolatos feladatuk nincs,
azonban a cég fennmaradása esetén a megszüntetési eljárás befejezésétõl számított 30 napon belül a szükséges fenti intézkedéseket õk is kötelesek megtenni.
Kéri a törvényszék cégbírósága az érintett cégeket, hogy a szükséges intézkedéseket mielõbb tegyék meg, s ne várjanak beadványukkal a végsõ határidõig.
A korlátolt felelõsségû társaságok és részvénytársaságok, valamint az ezek
szabályai szerint mûködõ egyéb cégeket terhelõ kötelezettségek szabályait  mivel a reájuk irányadó végsõ határidõ 2016. március 15. napja  törvényszékünk
az év végén fogja ismertetni.
A Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
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Ezüstnet - számítógépes képzés

9

Bevezetés az angol nyelvbe képzés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények támogatásával.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával.

2015 tavasszal is indul az idõskorúak részére az "EZÜSTNET" ,
összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés. Jelentkezési határidõ:
2015. február 26. Bõvebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. Telefon: 06-20-3990726.

2015 tavasszal is indul az idõskorúak részére alapfokú Bevezetés
az ANGOL nyelvbe címû 30 órás tanfolyam. Jelentkezési határidõ:
2015. február 26. Bõvebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó. Telefon: 0620-3990726.

JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP

A TANFOLYAM NEVE: EZÜSTNET KANIZSA 2015 TAVASZ
Heti 3 órás, összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés idõskorúak részére.
Jelentkezési határidõ: 2015. február 26. (csütörtök) 12.00 óra

BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE-2015 TAVASZ
Ingyenes, összesen 30 órás (10x3óra) képzés idõskorúak részére

Jelentkezõ neve: ..............................................................................

Jelentkezõ neve: ..............................................................................

Leánykori neve: ................................................................................

Leánykori neve: ................................................................................

Születési helye: ..................................... ideje: .................................

Születési helye: ..................................... ideje: .................................

Lakcíme: ............................................................................................

Lakcíme: ............................................................................................

Telefonszáma: ................................ e-mail: ......................................

Telefonszáma: ................................ e-mail: ......................................

Legmagasabb iskolai végzettsége: ....................................................

Legmagasabb iskolai végzettsége: ....................................................

Szakmai végzettsége: ........................................................................

Szakmai végzettsége: ........................................................................

A tanfolyam választott idõpontja: ...............vagy ................ napon
(a beosztás megkönnyítése érdekében két napot kérünk megjelölni! )

A tanfolyam választott idõpontja: ...............vagy ................ napon
(a beosztás megkönnyítése érdekében két napot kérünk megjelölni! )

A képzési díj: 0 Ft.

A képzési díj: 0 Ft.

A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával valósul meg, 10 héten át, hétfõtõl-péntekig 15-18 óra
között a Halis István Városi Könyvtár EZÜSTNET informatikai termében, valamint kedd, szerda 15-18 óra között a Batthyány Lajos és a
Mezõ Ferenc Gimnázium számítógépes oktatótermeiben. A képzések
 a hallgatók beosztását követõen  várhatóan 2015. március második
hetében indulnak.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium támogatásával valósul meg, heti 1 alkalommal, kedd vagy
szerda napokon 15-18 óra között a Batthyány Lajos Gimnázium vagy
a Mezõ Ferenc Gimnázium nyelvi oktatótermében. A képzések  a
hallgatók beosztását követõen  várhatóan 2015.március második hetében indulnak!
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi elõírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

Nagykanizsa, 2015. ...................

Nagykanizsa, 2015.

Aláírás: ..................................

A jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal portáján és a Halis István Könyvtár
kölcsönzõ pultjánál kérhetõ, az letölthetõ az Idõsügyi Tanács honlapjáról
(www.60plus.hu) vagy a www.kanizsaujsag.hu honlapról is, majd kitöltve leadható ugyanezen a helyeken. Bõvebb Információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06-20-3990726.

Jelentkezési határidõ: 2015. február 26. (csütörtök) 12.00 óra

.....................

Aláírás:...................................

A jelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal portáján és a Halis István Könyvtár
kölcsönzõ pultjánál kérhetõ, az letölthetõ az Idõsügyi Tanács honlapjáról
(www.60plus.hu) vagy a www.kanizsaujsag.hu honlapról is, majd kitöltve leadható ugyanezen a helyeken. Bõvebb Információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06-20-3990726.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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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

Tájékoztató az EKÁER
bevezetésérõl

2015. január elsejével hatályos
adózás rendjérõl szóló törvény írja
elõ. A szabályozásnak több célja
volt, elsõsorban az áfát érintõ
visszaélések visszaszorítása, a
tisztességes piaci szereplõk pozíciójának erõsítése, az áruk valós
útjának nyomon követése, az adóelkerülõk kiszûrése és az egészségre veszélyes élelmiszerszállítmányok kiszûrése. A kormány a
piaci szereplõk javaslataira figyelemmel, 2015. március 1-ig meghosszabbította az online árukövetõ
rendszer próbaüzemét. A beérkezett észrevételek és javaslatok, valamint a próbaüzem elsõ két hónapjának tapasztalatai alapján a
gazdasági tárca javasolni fogja az
országgyûlésnek a törvény módosítását, melyrõl tájékoztatni fogjuk
az érintetteket. Az online árukövetõ rendszerrel kapcsolatos minden
információ megtalálható az
www.ekaer.nav.gov.hu oldalon.

2015. február 19.

Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara társelnökének. A rendezvényen Kassai Zoltán elnökségi tag és György Pál, az Etikai
Bizottság elnöke képviselte kamaránkat.

Szakképzési híreink
A jó szakma felér egy diplomával"  véget ért az SZKTV
írásbeli elõdöntõje
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2015-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt. A versenyek célkitûzése
a gyakorlatigényes, fizikai szakmák társadalmi presztízsének és
vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerûsítése révén, A
jó szakma felér egy diplomával

Regionális Gazdasági
Évnyitó Szombathelyen
A Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak
Szövetsége január 28-án tartotta a

szült az elõadó, melyek segítséget
nyújthatnak a jogszabály alkalmazásához. Az EKÁER használatát a

elnevezéssel április 27-29. között
Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont területén kerül sor.
A képen a dr. Mezõ Ferenc 
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry György
Tagintézményének tanulói nézik
át dolgozataikat.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

Mesterképzés 80 %os támogatással 
Hamarosan esedékes a 2015. évi kamarai Eljött a szakemberek
ideje!
hozzájárulás megfizetése
szlogen jegyében. 2015-ben a
szakmák országos versenyeit a

Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2015. évi 5000 Ftos kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 2015. március 31.

Kamaránk január 21-én a Pannon Egyetemen tartott tájékoztató
fórumot az Elektronikus Közúti
Áruforgalom Ellenõrzõ Rendszer
bevezetésérõl. A rendezvényt dr.
Polay József elnök nyitotta meg,
majd a több mint 200 érdeklõdõt
Dr. Lázár József, a NAV Nyugatdunántúli Regionális Adó Fõigazgatóság Tájékoztatási Osztályának
vezetõje tájékoztatta a rendszerrõl.
A jogszabály ismertetésén túl,
olyan gyakori kérdésekkel is ké-

A versenyzõk február 11-én tekinthették meg kijavított dolgozataikat a Versenyszabályzatnak
megfelelõen. A betekintésen 63 tanuló vett részt. Az országos döntõre VIII. Szakma Sztár Fesztivál

Aki már a korábbi években regisztrált, annak idén csak a kötelezõ
kamarai hozzájárulást szükséges befizetnie. Ha a nyilvántartott
adataiban változás történt, akkor az internetes felületen vagy személyesen szolgáltató irodánkban szíveskedjen javítani és pontosítani a
nyilvántartott adatokat.
A befizetés történhet átutalással a Sberbanknál vezetett 1410013412287549-13000004 számlaszámunkra, adószám feltüntetésével,
valamint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történõ befizetéssel.
Aki a 2012. 2013. vagy 2014. évi hozzájárulás megfizetését elmulasztotta, még pótolhatja. Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehetséges. A tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidõ!
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu
Regionális Gazdasági Évnyitót
Szombathelyen. Dr. Parragh
László, az MKIK elnöke elõadásában felhívta a figyelmet arra,
hogy a változó világban, a sok
kockázat ismeretében megfelelõ
tudással kell a holnaputánra készülni. Az esemény zárásaként
Kovács Vince, a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
átadta a Szövetség soros elnökségét szimbolizáló kulcsot Mikóczi
Tamásnak, a Gyõr-Moson-

nappali tagozaton végzõs tanulók
számára, a Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére
gondozásra átadott szakképesítésekben hirdették meg. Az elõdöntõk országosan január 6. és 21. között zajlottak a megyei és a városi
kamarák rendezésében. Kamaránk
szervezésében 18 szakmában 111
tanuló vett részt a versenyen.
SZKTV dolgozatok megtekintése

A Szakképzési törvény elõírása
szerint 2015. szeptember 1-tõl
külsõ képzõhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az
adott szakmában mesterlevéllel.
Annak elõsegítése érdekében,
hogy ezt az elõírást teljesíteni lehessen, elindult a TÁMOP 2.3.4.
B. pályázati projekt a mesterlevéllel nem rendelkezõ gyakorlati oktatók számára, akik 80%-os viszsza nem térítendõ támogatását

nyerhettek el. Kamaránk 45 fõ részére kapott támogatási lehetõséget. A pályázati programon belül
autószerelõ, karosszérialakatos,
jármûfényezõ, cukrász, szakács,
pincér, gépi forgácsoló, épület- és
szerkezetlakatos, hegesztõ szakmában indítottunk mestervizsga
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2015. február 19.

felkészítõ tanfolyamot. 2015.
március hónapban 6 szakma (cukrász, szakács, pincér, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos,
hegesztõ) mesterjelöltjei tesznek
mestervizsgát. A mesterlevél csak
a gyakorlati, írásbeli és szóbeli
vizsgarészek sikeres teljesítése
esetén nyerhetõ el.
A képen a szakács és a pincér
mesterjelöltek készülnek a gyakorlati vizsgára.
A mestervizsga program a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt
keretén belül valósul meg.

Segítség a tovább tanulásban - pályaorientáció
kamaránknál
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara az elmúlt évhez hasonlóan, idén is folytatja pályaorientációs tevékenységét. Fontos feladatunknak tekintjük a pályaválasztás
elõtt álló diákok és szüleik segítését. Célunk, hogy a továbbtanulás
elõtt álló általános iskolásokat tájékoztassuk az elõttük álló lehetõségekrõl és esetleges változásokról.
Kamaránk pályaorientációs tanácsadója  elõzetes egyeztetést követõen  az oktatási intézmények
vezetõivel felveszi a kapcsolatot és
felkínálja azokat a lehetõségeket,
melyek segítséget nyújthatnak a pályaválasztás elõtt álló gyerekeknek
és szüleiknek. Szolgáltatásaink között üzemlátogatások, osztályfõnöki
órák valamint az iskola igénye szerint szülõi értekezleteken történõ tájékoztató elõadásaink szerepelnek.
A tapasztalatunk, hogy egyre
nagyobb igény van az intézmények részérõl szolgáltatásainkra,
hiszen egyre több a megkeresés
részükrõl. Örömmel megyünk és
tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
Üzemlátogatások
Az elmúlt két és fél hónap eseménydúsan telt. Több alkalommal
üzem-, és tanmûhely látogatásra
vittünk 7.-8. osztályos diákokat,
nemcsak nagykanizsai iskolák,

hanem vidéki iskolák is igényelték szolgáltatásunkat. A meglátogatott üzemek között szerepelt: a
Fabak Kft., a Hotel König, a Kanizsa Trend Kft., a Kanizsa Pékség Zrt., a Kanizsai Dorottya Kórház, az OT INDUSTRIES DKGGépgyártó Zrt., valamint a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Petõfi Sándor
utcai tanmûhelye. Közel 90 diák
fordult meg az üzemlátogatások
során. Tapasztalatunk, hogy a

gyerekek érdeklõdõek, örömmel
fogadják, amikor a látogatóhelyek
némelyike lehetõséget nyújt számukra, hogy egy-egy munkamûveletet kipróbáljanak. Ez az élmény, amit a gyerekeknek nyújtunk, a kamara azon célját szolgálja, hogy közelebb hozza a
szakképzést a munka világához.
Osztályfõnöki órák
Az elmúlt idõszakban pályaorientációs tanácsadónk több alkalommal is tartott osztályfõnöki
órákon tájékoztatót a hiányszakmákról és az ösztöndíjrendszerrõl.
Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy
a szülõket is tájékoztassuk a továbbtanulási lehetõségekrõl, valamint az aktuális változásokról. Erre lehetõséget biztosítunk kamaránkban, ahova várjuk a szülõket
gyermekeikkel együtt, valamint 
ha az iskola igényli  szülõi értekezleteken is tartunk tájékoztatást.
"A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg
(NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22)"

Bõvült a regisztrált
vállalkozásoknak
szóló szolgáltatások
köre
A gazdasági kamarákról szóló
2012-es törvénymódosítás szerint
a kamarák három térítésmentes
szolgáltatást nyújtanak a regisztrált gazdálkodó szervezeteknek.
w tanácsadás, gazdasági, pénzügyi,
adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

w üzleti partnerkeresés
w pályázatfigyelés

2015. februártól két új szolgáltatással bõvült a térítésmentes
szolgáltatások köre. Elkészült a
jogszabályfigyelõ és a vásárnaptár, amelyet a kamara ingyenes
szolgáltatásként nyújt a regisztrált
vállalkozásnak. A szolgáltatás elérhetõ az alábbi linkeken valamint
kamaránk honlapján:
http://palyazatkereso.mkik.hu/h
ir_esemeny/wp_hirportal.php,
http://palyazatkereso.mkik.hu/hir_
esemeny/wp_esemenynaptar.php
Franciaországi és horvátországi
üzleti ajánlatok a www.nakkik.hu
kamarai honlapunkon olvashatóak.

Letölthetõ építõipari
szerzõdésminták
Az elmúlt évek jogszabályváltozásainak megfelelõen frissültek
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról letölthetõ építõipari szerzõdésminták. A minták
elsõsorban a mikro- és kisvállalkozóknak hivatottak segítséget
nyújtani, generál kivitelezés és
szakkivitelezés munkákra mind
tételes, mind átalánydíjas elszámoláshoz találhatók letölthetõ
mintaszerzõdések. www.mkik.hu

A környezetvédelmi
termékdíjról
Bõvült a díjköteles termékek
köre, a díjtételek kivétel nélkül
módosultak, és pontosabb lett a
jogszabályban szereplõ fogalmak
meghatározása.

11

A kisebb adók közé tartozó környezetvédelmi termékdíj novemberben ismét szerepelt az országos híradásokban, amikor nyilvánosságra került, hogy a termékdíj
törvény tárgyi hatályának kiterjesztésével létrejön a szappanadó. A 2014. november 26-án kihirdetett törvénymódosítás értelmében 2015-tõl  a szappan mellett  további termékek is bekerülnek a díjköteles körbe, miközben
a korábban érvényes díjtételek kivétel nélkül módosulnak. 2015.
január 1-jétõl környezetvédelmi
termékdíjat kell fizetni a szappanok, szerves felületaktív anyagok,
mosószerek (11 Ft/kg), a szépségvagy testápoló készítmények (57
Ft/kg), az információ hordozására
alkalmas író-, nyomtató- vagy
fénymásolópapírok (19 Ft/kg) és a
mûanyag mûvirágok, levél- és
gyümölcsutánzatok (1900 Ft/kg)
után is. A díjkötelessé váló termékek körét a termékdíj törvény
vámtarifaszámok szerint határozza meg. Bõvebb információ:
www.nakkik.hu

Megjelent az Üzleti7
különszáma
ADÓTANÁCSADÓ
2015
címmel megjelent a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kiadványa a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával. A tematikus különszámban a kis- és
középvállalkozások általános
adózási szabályairól tájékozódhatnak. A kiadvány térítésmentesen átvehetõ szolgáltató irodánkban.

Széchenyi Kártya Program

170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
K e r e s s e n ál u n k a n é p s z e r û h i t e l e k e t !

Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban
azonban mind megegyeznek: a folyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A
Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást
nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a
hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló
hitelkonstrukció.
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Forgóeszköz Hitel esetében a kamattámogatás mértéke a futamidõ elsõ három évére évi 2%-ra, a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel konstrukciók
5 %-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Az én hobbim sorozat
"VIGYÁZZ A MADARAKRA!" Uzsoki Lászlóné kézmûves (recehorgolás) munkáinak bemutatása. Megtekinthetõ: március 20-ig.
Február 20. 17:30 óra
KANIZSAI NÉPI IPARMÛVÉSZEK ÉS SZAKKÖREIK
KIÁLLÍTÁSA
Kiállítók: Bátor Margit szövõ és a
HSMK Szövõ Mûhelye, Jerausek
Gyula fafaragó, Hadiné Szalai Gabriella kosárfonó, Pulainé Cserti Ilona
csuhé készítõ és a HSMK Népi Díszítõmûvészei Köre, Stiller Gábor fafaragó és a Honvéd Kaszinó Fafaragó
Köre, Wegroszta Zoltán fafaragó.
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi a
zalaegerszegi Kézmûvesek Háza vezetõje. Megtekinthetõ: március 11-ig.
Február 23. 17 óra
SZEMZÉS, OLTÁS, NÖVÉNYVÉDELEM A HÁZIKERTBEN
Elõadó: Szikora Pál kertészmérnök.
Február 26. 19 óra
Színház - bérleten kívüli elõadás!
Feydeu: BOLHA A FÜLBE - vígjáték két részben. Szereplõk: Harsányi
Gábor, Oszter Alexandra, Beleznay
Endre, Várkonyi András, Csengeri
Attila, Cseke Katinka. Rendezõ:
Pozsgai Zsolt. Belépõdíj: I. hely 3000
Ft, II. hely 2700 Ft

Február 20. 20 óra
20.30 Elõzenekar - Zinger
21.00 KISTEHÉN- Szomjas Nõk lemezbemutató koncert. Belépõdíj: elõvételben 1 200 Ft, a helyszínen 1500 Ft.
Február 22. 15 óra
HAMUPIPÕKE
Az Ördögszekér Kompánia bábelõadása.l A klasszikus Grimm mesét interaktív játék keretében állítják színpadra. A mese cselekményét megtartva, de a galambok szemszögébõl mutatják be Hamupipõke történetét, a
gyerekek bevonásával.
Játékidõ: 50 perc. Belépõdíj: 800 Ft.

Február 21. 14 óra
MÓRICZ - METÁL-LÉGTECHNIKA ASZTALI TENISZ VERSENY, amatõr felnõtt kategória. Jelentkezni a helyszínen lehet.
Február 28.
Családi-Játszó-Tánc-Ház
16:30 Kerekítõ foglalkozás (3 éves
korig. Vezeti: Vajda Margit
17:00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth
István "Csonti"
18:00 Kézmûves foglalkozás. Vezeti:
Hábli Olga - fonások
19:00 Nagykanizsai Néptáncos Találkozó és felnõtt táncház. Zene: Bojtár
Népzenei Együttes
Táncokat tanítanak: a Zalagyöngye
Táncegyüttes táncosai.
Belépõ: 500 Ft, mellyel mindegyik
program látogatható.

2015. február 19.

HAMUPIPÕKE Nagykanizsán

interaktív bábelõaadás
Az Ördögszekér kompánia
családi bábszínházként járja az
országot. 2002. nyarán alakultak
és az eltelt idõ alatt több mint
200 elõadással szereztek élményt
közönségüknek. Játszottak óvodákban, mûvelõdési házakban,
Budapesten a Millenáris Parkban, Bécsben a Collegium Hungaricumban, a pozsonyi Magyar
Kultúra Házában, a pécsi Bazilikában, a Szigeten, Alsószentmártontól  Debrecenig rengeteg
településen.
Bábszínházuk magyar és klaszszikus meséket adaptál bábszínpadra, illetve verses-zenés összeállításokat ad elõ dramatikus formában. Nagy hangsúlyt fektetnek a
zenére, akusztikusan zenélnek elõadásaikon, cselló, gitár, furulya és
ritmushangszerek segítségével.
Mivel elõadásaik kivétel nélkül interaktívak, minden produkcióban a
gyerekek a fõszereplõk.

Nagykanizsára a Hamupipõkét
hozzák el. A klasszikus Grimm
mesét interaktív játék keretében
állítják színpadra. Az elõadás báját
az élõ zene adja. A mese cselekményét megtartva, de a galambok
szemszögébõl mutatják be Hamupipõke történetét. Minimális
díszletezést igénylõ produkció,
melyben a siker a gyerekközönség
bevonásán múlik. A gyerekek részesei az elõadásnak, segítségük-

kel formálódik az udvari zenekar,
a hintó, stb., mindez természetesen
akusztikus zenei aláfestéssel.
Hamupipõke bábelõadás 2015.
február 22. 15 óra Medgyaszay
Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5).
Belépõ: 800 Ft. Zene: Rozs Tamás
Rendezte: Varga Orsolya Elõadás
idõtartama: kb: 50 perc Ajánlott
korosztály: 3 évestõl.
L.A.

Évadonként hat új elõadás
a zalaegerszegi Griff Bábszínházban
Évadonként hat elõadást tûz
mûsorra a zalaegerszegi Griff
Bábszínház, a társulat új igazgatója a hagyományok, a modulrendszer folytatása mellett
a szakmai színvonalat is növelné az elkövetkezõ öt esztendõben.
Szûcs István, a Griff Bábszínház
február 15-tõl kinevezett igazgatója az MTI-nek elmondta: az évadok mûsortervét a volt igazgató,
Pinczés István által bevezetett modulrendszerszerû tematika szerint
állítják össze. A tervek szerint
minden évadban hat bérletes elõadást mutatnak be: a repertoárban
lesz népmese és mûmese, zenés
bábszínházi produkció és õsbemutató  ismertette.
Évadonként egy-egy kortárs
szerzõt is felkérnek, hogy kifejezetten a Griff Bábszínháznak írja
meg legújabb darabját. A tradíció
szerint folytatódik a karácsonyi
ünnepkörhöz kötõdõ elõadások sora is, egy másik bábszínpadi bemutató pedig mondákra, mítoszok-

ra, különbözõ népek meséjére
épül. Része lesz a mûsortervnek a
mozgásszínházi, táncos, zenés
bábszínházi produkció is.
Az igazgató szerint a legfõbb
cél, hogy megfeleljen a bábszínház
a zalaegerszegi és a Zala megyei
közönség elvárásainak, ezért olyan
elõadásokat kell színpadra állítaniuk, amit elfogadnak, szeretnek a
helyi nézõk. Emellett szükség van
szakmai fejlõdésre is, hogy a Griff
még jobban "bekerüljön az országos vérkerengésbe", ezért minõségi elõadásokat kell létrehozni,
amelyekkel nívós bábszínházi
fesztiválokon is meg tudnak jelenni  hangsúlyozta.
Hozzáfûzte: a darabok nagy részét bábos vendégrendezõk állítják
majd színpadra, az elkövetkezendõ
öt évben pedig mûvészeti vezetõvel, tanácsadóval közösen végzik a
szakmai munkát.
Szólt arról is, hogy szervezeti
átalakítást tervez és valószínûleg
a társulaton belül is lesz személyi változás. Indoklásként elmondta, hogy kiemelt színház-

ként 2018 után csak akkor részesülhetnek állami támogatásban,
ha a bábszínészek 60 százaléka
szakirányú felsõfokú végzettséggel rendelkezik. A feltételeket viszont csak úgy tudják teljesíteni
 a társulat hét tagja közül jelenleg csak egy bábszínésznek van
megfelelõ végzettsége  ha a
szakképesítések megszerzése
mellett megfelelõ végzettséggel
rendelkezõ bábszínészeket is
szerzõdtetnek  mondta, hozzátéve, hogy a társulat tagjainak képzését a nagy elõadásszám is megnehezíti.
A 2013/2014-es évadban 254
elõadást játszott a Griff, ebbõl
csaknem félszáz tájelõadás volt.
Idén az elõadások száma várhatóan eléri a 270-et és növekedett a
tájelõadások száma is. Fõként zalai településeken léptek fel, de Budapestre, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Vas megyébe is meghívták vendégszereplésre a társulatot.
MTI - Kanizsa
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Mérnökök
Logisztikai ügyintézõ
Villanyszerelõ
Mezõgazdasági technikus
Recepciós
Mezõgazdasági technikus
Szakács
Gépkocsivezetõ
Asztalos
Kõmûves
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelõ
Sírásó
Gyümölcsfa metszõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
nyelvtudás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
jogosítvány
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
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
Mostanában másra sem tud koncentrálni,
mint a munkájára, és csodálkozik azon,
ha ingerülten ér haza. Kikapcsolódásként
hasznára válhat egy otthoni illatos fürdõ
a kedvenc zenéje kíséretében.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Azt már bebizonyította a párjának, hogy a
táplálkozás terén nem ismer határokat.
Most azonban célszerûbb lenne jobban vigyáznia az étrendjére, egészségére. Helyezze elõtérbe a gyógyteák fogyasztását.

V.21.VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint éppen itt az ideje annak, hogy kipróbáljon egy új sportágat. Ha elsõ nekifutásra nem sikerül a
próbálkozása, akkor se adja fel. A kudarcot például fogja az idõváltozásra.

VI.22.VII.22. Rák
Rendületlenül hisz az erejében, az állóképességében, és ez így is van jól. A bolygóállások szerint a hétvégén nyugodt napokra számíthat. A hangulatát nem rontja el
senki, ha figyel a megérzéseire.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Úgy érzi, mostanában még a felkelés is nehezére esik. Mintha izomláza lenne, pedig
nem tornáztatta meg a végtagjait. Menjen
el valamelyik közeli gyógyfürdõbe, és úszkáljon egy jó nagyot a kedve szerint.

VIII.23.IX.22. Szûz
A sok vitaminfogyasztásnak köszönhetõen
kifogyhatatlan energiával rendelkezik. Hevesebb érzelmeket csak a Mars bolygó tud önben felkorbácsolni. Továbbra is élénk vonzalmat érez az új színekhez, ékszerekhez.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha netán fáradtnak érzi magát, tartózkodjon többet a természetben. A felüdülésre mindenkinek szüksége van, így önnek is. Ha nem tud nagyobb távolságokat
meghódítani, sétálhat a Fõ utcán is.

X.23.XI.22. Skorpió
Még ki sem pihente a hétvégi Valentin
nappal járó fáradalmakat, máris új meghívásnak kell eleget tennie. Bár óriási energiákat vesz igénybe a készülõdés, ön ezen
is könnyedén túl fogja tenni magát.

XI.23.XII.21. Nyilas
Némi türelmetlenséget okoz önnek a hétvégi idõjárás-változás. Mindemellett úgy
érzi, sokféle fárasztó elvárásnak is meg kell
felelnie. Pillantson rá a határidõnaplójára,
és meglátja, nem késett le semmirõl.

XII.22.I.20. Bak
Bízzon jobban önmagában, és akkor a lehetetlen dolgokat is meg tudja oldani. A
hétvégén veszekedõs hangulatban lesz,
ezért legjobb, ha otthon marad, így nem
kell vitatkoznia senkivel sem.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha elkapkodja a munkáját, gyakrabban követ el hibákat, és ez senkinek sem lesz jó. Ha
továbbra is jó munkahelyi légkörben szeretne dolgozni, tegyen ön is érte valamit. Közeledjen bizalommal a munkatársaihoz.

II.20.III.20. Halak
Ezekben a napokban sok mindenhez nem
lesz kedve, így a munkához sem. Sebaj,
csak elmélkedjen nyugodtan, hiszen
ilyenkor születnek meg az ember fejében
a legjobb gondolatok.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Péterfybõl indultak, a válogatottig jutottak

Fotó: Polgár László

6.qxd

A nagykanizsai Kõrösi-Péterfy-iskola Péterfy Sándor Tagintézményének Tehetségnap
címû történéssorozata alkalmából a Sport  Sikerek, Életmód
elnevezésû program apropóján
néhány nap erejéig a sport kerülhetett (ismét) a központba az
intézmény falai között.
Így kedden délelõtt a roppant népes diáksereg elõtt elsõként dr.
Lubics Szilvia amatõr hosszútávfutó
és utramaratonista, majd Siti Beáta,
nemzetközi hírû kézilabdázó, szá-

mos nagy klub- és válogatott siker
részese, valamint Vlaszák Géza a
Nagykanizsai Olajbányász, a ZTE
FC, az Újpest és az MTK többszörös
válogatott kapusa tarthatott nagysikerû elõadást. Lubics Szilvia, a
Spartathlon ultramaratoni többszörös nõi gyõztese jelenleg is városunkban él, míg Siti Bea és Vlaszák
Géza az iskola egykori tanulóiként
tértek vissza a Péterfybe. Õk ketten
ráadásul annak idején még osztálytársak is voltak, s ahogy Rezsek
Gyõzõ, az egykori testnevelõtanáruk
fogalmazott, tanítványai nem csu-

pán tehetségesek, de egyben osztálytársaikkal szemben szerények is voltak, ami ráadásul még jó tanulással,
szorgalommal is párosult.
Amikor Siti Bea magához ragadta a mikrofont, a gyerkõcök talán kicsit még megilletõdöttek voltak, belelendülve azonban érdekesebbnél érdekesebb kérdéseket kapott. Vlaszák Géza esetében viszont már minden gát feloldódott,
hiszen ha pályafutása ismertetése
után a jelenleg kapusedzõ futballista 15 perc alatt nem kapott ötven
kérdést, akkor egyet sem...
Rezsek Gyõzõ (képünkön középen, Siti Bea és Vlaszák Géza társaságában) a fiatal nebulóknak külön hangsúlyozta, egykori tanítványai a sport címszava alatt sem
voltak csak a saját águkra koncentrálók, mivel nem csupán a kézilabda és a futball világában mozogtak
otthonosan, de az atlétika és a
többpróba versenyeken is a maximumra törekedtek. Természetesen
a megmutatkozó tehetség mellett a
szintfelmérõ felvételin a gyerekeknél azt is vizsgálták, ki mennyire
fegyelmezett, mennyire figyel és
mennyire érti meg az adott feladatot. A tehetségek a további iskolai

Volt, amelyik számban többet vártak
A fõvárosi UTE-vívócentrum
adott otthont a junior korú (1720 év) kardozók országos bajnokságának, melyen a Nagykanizsai TE 1866 vívói, Dobó István, Milassin Mór, Abay Nemes
Ádám, Farkas Márton férfi kardban, valamint Osvald Anna,
Flumbort Sára és Vernyel Sára
nõi kardban is pástra léphettek.
Junior kard magyar bajnokság, Budapest. Kanizsai eredmények. Férfiak
(58 induló): 12. Dobó István, 26.
Milassin Mór, 51. Abay Nemes
Ádám, 56. Farkas Márton. Nõk (27):

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért
vásárolok
régi
könyvet, festényt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7693K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb. valamint összegyûjtött reklámújságjait elszállítom.
Tel.:
0620-510-2723
(7694K)

11. Osvald Anna, 14. Flumbort Sára,
19. Vernyel Sára. Csapateredmények.
Férfi csapat (10 csapat): 8-ba jutás:
NTE 1866 - UTE II 45:40. 4-be jutás:
NTE 1866 - UTE I: 30:45. 5-6-ba jutás: NTE 1866 - Kárpáti Vívóklub
45:40. Az 5. helyért: MTK - NTE
1866 45:40, így a kanizsaiak a 6. helyet szerezte meg. Nõi csapat (6 csapat indult): 4-be jutás: NTE 1866 Vasas: 45:40. Elõdöntõ: Kárpáti Vívóklub - NTE 1866 45:18. Bronzmérkõzés: BVSC II - NTE 1866 45:16,
így az NTE 1866 a 4. helyen végzett.
 Az egyéni eredményeket illetõen picit csalódott vagyok, mivel DoLakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft
(másodiktól és Kanizsai Kártyával 600
Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig
1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

bó Istvántól érmet vártam  kezdte
Piecs Adrienn, a kanizsaiak trénere.
 A vigaszunk mindenesetre az, s ez
sem kevés, hogy most már biztosan
tagja annak a válogatottnak, mely
részt vehet a márciusi, Mariborban
sorra kerülõ Európa-bajnokságon.
Fontos lesz a kontinensviadal számára, mivel a magyar ranglistán a
gyenge bajnoki szereplésével holtverseny alakult ki a harmadik helyen, s mivel a taskenti világbajnokságon egyéniben csak 3 fõ indulhat,
ezért az Eb-n elért egyéni eredmények fognak dönteni arról, ki indulhat Üzbegisztánban. István néhány

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi véradást
szervezi:
2015.02.24.  kedd ZVG Rt.
11:00  12:30 Rózsa bölcsõde
14:00  16:30 óra

elõmenetelük alkalmával is ki tudták szûrni, mi a fontos és a kevésbé fontos dolog és tudták azt, hogy
a kitûzött célig egyáltalán mit is
kell tudniuk.
 De hogy az általuk ûzött labdás csapatsportágaknál maradjunk,
az ilyen sportolóknak addig igenis
önzõnek kell lenniük, amíg a csapatnak, illetve csapattársaiknak fogalmazzunk így: nem rontanak 
folytatta a testnevelõ, aki nyolc
évig dolgozott együtt a késõbbi válogatottakkal.  No, és ami az
ilyen sportágaknál nagyon fontos:
ha gólhelyzet van, azt be kell fejezni, magáról valaki a felelõsséget nem veheti le azzal, hogy paszszol, vagy még jobb helyzetet próbál keresni. Mi tanárok pedig olyanok voltunk, hogy attól követeltünk igazán, akit tudása miatt tiszteltünk. És igenis megróhattunk
valakit azért, ha nem a legjobb lehetõséget kereste, hiába lett végül
gól a helyzetbõl. Külön odafigyeltünk a tehetségek állóképességére
is, mértük rendszeresen, hiszen
anélkül  hiába edzettek már klubszinten is  a sportban sokáig jutni
nem lehet. A siker pedig akkor következhetett, ha valaki önmagában
ugyanúgy bízott, mint a felkészítõ
felnõttben is.
P.L.
napig Tatán készül a továbbiakban,
majd klubedzésekkel folytatjuk a
felkészülést. Az országos csapateredményekkel viszont nincs okunk
szégyenkezni, hiszen férfi kardozóinknál csak Dobó junior korú, és hatodik helyükkel javítottak a besorolásukhoz képest két helyet, a nõi
csapatban pedig a 4. hely az abszolút reális. Február 13-15. között
edzõtáborba utazok a Sport XXI.
Program keretein belül 4 kanizsai
fiatallal, azt követõen pedig folytatódik a Reménység körversenysorozat, mely harmadik, fõvárosi állomásához fog érkezni számos kanizsai fiatallal.
P.L.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete február 27-én,
pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart. Téma: Elõzze meg a
cukorbetegség szövõdményeit.
Elõadó: Dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony.
Minden érdeklõdõt várunk!
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Tornagyõztes kanizsaiak
Zalaegerszegen az UFC Nagykanizsa U17-es labdarúgó csapata is indult a Szabó Rezsõ Emléktorna U16-os korosztályának
versengésében, melyet a megyeszékhely Városi Sportcsarnokában rendeztek, mi több, elsõ helyezést ért el a színvonalas mezõnyt felvonultató kupán.

hozzászokva  kezdte az értékelést
Bene Gábor tréner.  Mindössze
két cserejátékossal tudtunk elutazni, mivel betegségek és sérülések
is hátráltattak bennünket. Örülök
azonban, hogy így is okosan, taktikusan, illetve kreatívan és látványosan fociztunk és mindezt erõs
mezõnyben tudtuk kivitelezni.

Az öregfiúk kanizsai királyai: Mu-Vill legénysége

UFC Nagykanizsa Zalaegerszegen gyõztes U17-es együttese

A kanizsaiak találkozói a következõképpen alakultak: UFC Nagykanizsa  ZTE TC 3-1, Nagykanizsa  Haladás 2-1, Nagykanizsa 
Pápa 1-1 és Nagykanizsa  Nafta
Lendava 5-3.
 Úgy érzem, a srácok végig remekül játszottak, pedig a palánkos
nagycsarnokhoz tényleg nincsenek

A mezõny gólkirálya az UFC-s
Zsirai Péter, a legjobb játékos pedig
szintén kanizsai, Pál Milán lett.
A kanizsai öregfiúknál is pattogott a labda, õk a Zsigmondycsarnokban a II. Kustán és Társai
Öregfiúk Teremlabdarúgó-torna
keretében küzdöttek a minél jobb
helyzésekért a 12 csapatos me-

zõnyben. A címvédõ a Gelka legénysége volt, de végül trónfosztás történt.
Két csoportban kezdtek a gárdák,
s a két hatos elsõi a kupa elsõ, míg
második helyezettjei annak harmadik helyéért játszhattak. A csoportmeccsek végére már a fáradság jelei
is mutatkozhattak, hiszen késõ délután már némi más jellegû testmozgás is vegyült a foci elemei mellé.
Egy biztos, a történések eredményeképpen  pedig tervben volt, de  az
úgymond életmû-díj átadására
így nem kerülhetett sor...

Az évrõl évre javarészt OB I B-s legénységeket felvonultató torna a tavaszi szezonra való felkészülésnek sem
utolsó, és a kanizsaiak az A jelû csoportban kezdtek a Kaposvár VK ellen
(9-6 a kanizsaiaknak), következhetett
az MTK 1888 (8-6), majd a MAFC
ellen zárták a csoportkört (9-5).
A KVSE csoportelsõként kerülhetett a másik három élen végzett társa-

ságába, ahol a fõvárosi UVSE elsõ
számú gárdáját kapta úgymond elõdöntõbeli ellenfélként. Kádár Bencééknek ellenük is jól ment, a Kõér utcai uszoda eredményjelzõje ugyanis
az õ 8-5-ös gyõzelmüket mutathatta.
Jöhetett a finálé, ahol a mindig nagy
rivális Tatabányai Vízmû SE várt a
nagykanizsai legénységre. A tatabányaiak végül magabiztosan nyerték a
találkozót 10-4-re, akik már két negyed után elléptek 6-1-re, onnan pedig már csak arra kellett ügyelniük,
hogy elõnyüket megtartsák.
Tatabányai Vízmû SE - Kanizsa VSE 10-4 (2-1, 4-0, 2-1, 2-2)
2015. évi Budapest Winner Téli
Kupa, döntõ. Budapest, Kõér utcai
uszoda, 50 nézõ. Vezette: Horváth G.,
Godova. Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó,

P.L.

Az UFC Nagykanizsa megyei elsõ osztályú labdarúgó csapata is
folytatta téli felkészülési meccseinek sorát, s az Andráshida elleni 3-1es vereséget követõen 4-1-re verte a kanizsai mûfüvesen a CsácsNemesapáti legénységét. Utóbbi találkozón a gólokat Szakmeiszter
János (2), Bene Gábor és Grudics Kristóf jegyezték.

A második hely megszerzése
a bajnokságban jelentene sokat
A Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese az elmúlt évek
hagyományainak megfelelõen
indult a Budapest Winner Téli
Kupa küzdelmeiben, melynek
keretében a tavalyelõtti elsõ, illetve a tavalyi második helyezést
követõen ismét ezüstérmes lett
Németh Zsolt csapata.

II. Kustán és Társai Öregfiúk
Teremlabdarúgó-torna, Nagykanizsa. Helyosztók, a 3. helyért: Gelka 
Almalé 0-0, hetesekkel: 1-2. Döntõ:
Mu-Vill  Tip-Top 3-1. A végeredmény: 1. Mu-Vill (képünkön), 2. TipTop, 3. Almalé, 4. Gelka. Gólkirály:
Balogh Attila (Tip-Top). Legjobb játékos: Szabó István (Mu-Vill). Legjobb kapus: Magyar József (Igazságügy). Vigasz-kupa, 3. helyért: Kustán
és Társai - Zala Volán 1-0. Az 1. helyért: Blackburry - FC Kau 1-0.

Besenyei, Kéri 1, Virt M. 1, Kaszper
G., Cserdi I. 1. Csere: Nébald (kapus), Gulyás, Klie, Kis Zs., Fábry,
Koncz 1. Edzõ: Németh Zsolt.
 Sajnálom, hogy a döntõben már
nem tudtuk azt a kellõen célratörõ
játékot játszani, mint amit a korábbi
meccseinken produkálnunk  fogalmazott Németh Zsolt, a Kanizsa
VSE edzõje.  El kell ismerni, ellenfelünk ezúttal jobb volt, de úgy érzem, nincs miért szégyenkeznünk a
második helyezésünket illetõen.
Következhetett a bajnoki menet,
melynek keretében elsõként egy elmaradt találkozóját pótolta a KVSE.
Honvéd II UVKSE (3.) - Kanizsa
VSE (4.) 10-7 (2-1, 4-3, 1-0, 3-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 9. forduló. Buda-

pest, Kõér utca, 30 nézõ. Vezette:
Nóvé, Kórós. Kanizsa: Kiss Cs. Bakó, Besenyei 1, Virt M. 2, Kéri
1, Kaszper G. 1, Gulyás 1. Csere:
Cserdi I., Kis Zs. 1, Fábry, Koncz,
Kádár. Edzõ: Németh Zsolt.
Egy december elejérõl elmaradt
mérkõzését pótolta a Kanizsa VSE a
Honvéd II ellen, soraiban már ismét
azzal a Kádár Bencével, aki gerincsérv-problémái után térhetett vissza
a kihagyott õsz után a csapathoz. A
mérkõzés igazi rangadóhoz méltón
indult (no és folytatódott...), melynek során a vendéglátók próbáltak
elhúzni, a Kanizsa VSE azonban
igyekezett tapadni rájuk. A kanizsai
együttes nem volt elég hatékony a
kínálkozó lehetõségek alkalmával,
illetve az emberhátrányos szituációk kivédekezésével, így a Honvéd
nyert egy olyan találkozót, mely arra is jó volt, hogy még jobban elhúzzon a jelenleg negyedik dél-zalaiaktól a tabellán.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kedves Érdeklõdõk!
Négy város (Nagykanizsa, Csáktornya, Kapronca, Zalakaros) elhatározta, hogy egy határon átnyúló kerékpárút-hálózat és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésébe kezd, amelynek keretében közel
300 km-es útvonalat tesz elérhetõvé, valamint látogatóközpontokat
és hegyikerékpár-pályát épít. Emellett kerékpárkölcsönzõ nyílik
Nagykanizsán és Kaproncán.

2015. február 19.

A látogatók számára GPS segít a tájékozódásban, prospektusok és
egy honlap (http://cycleinanetwork.eu) a túrák megtervezésében. A
honlapon és az elektronikus információs pontokon a szolgáltatásokkal
kapcsolatos összes információ megjelenik, együtt a kialakításra kerülõ
programcsomagokkal.
Ezekhez a fejlesztésekhez a Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 harmadik pályázati
felhívásában 2 millió euró forrást nyertek a partnerek, amely biztos alapot jelent a kitûzött célok eléréséhez.
A kialakított 11 programcsomagot mutatja be jövõ héttõl sorozatunk.
Az anyagokban az aktív-, üdülõ- és kulturális turizmus számtalan eleme
mutatkozik be. A négy résztvevõ város ismertetése mellett a városokat
összekötõ utak közelében fellelhetõ lehetõségeket is részletesen tartalmazzák a csomagok. A közel 300 km megér néhány napot, egy kis gyakorlattal bárki képes lehet körbeérni.
A fejlesztések kinyitották, illetve kinyitják a már meglévõ hazai és
nemzetközi kerékpáros útvonalakat, Horvátországban elérhetõ lesz az
Ausztriából induló és a Duna felé tartó Mura-Dráva kerékpárút, illetve a
Három Folyó kerékpárút, Magyarországon pedig a Kis-Balaton Kerékpárút és a Balatoni Bringakörút is. Mivel a fejlesztési tervekben szerepel Budapest kerékpárutas összeköttetése a Balatonnal, így a határ túloldalától egészen Budapestig lehet majd bringázni.

