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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVIII. évfolyam 10. szám
2016. március 17.

Legszebb
konyhakertek:

Elõtérben a
generációk
kertje
Negyedik alkalommal hirdette meg városunk önkormányzata A legszebb konyhakertek"  Nagykanizsa 2016.
évi programot. A jelentkezés
részleteirõl Dénes Sándor polgármester és dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
tartott sajtótájékoztatót.
Az elsõ pillanattól kezdve
nagy érdeklõdést váltott ki a kertészkedõk, kertmûvelõk körében
a verseny  jegyezte meg a városvezetõ, ezért úgy döntöttek,
tovább kell folytatni. Arra kéri a
nagykanizsai és a városkörnyéki
kerttulajdonosokat, kertmûvelõ
közösségeket, hogy április 30-ig
minél többen csatlakozzanak az
országos eseményhez.
Szabados Gyula kiemelte: a
jelentkezési lapok az eddigi
gyakorlatnak megfelelõen az
önkormányzat és az Idõsügyi
Tanács honlapjáról letölthetõk,
illetve a Kanizsa Hetilapból (7.
oldal) kivághatók. Ezen kívül a
polgármesteri hivatal portáján
és a Halis István Városi Könyvtár kölcsönzõ pultjánál is átvehetõk. A versenyre a tavalyihoz
hasonlóan, hét kategóriában lehet nevezni, a kitöltött lapokat a
hivatal portáján, valamint a
könyvtár kölcsönzõ pultjánál lehet elhelyezni. Az értékelésnél a
zsûri kiemelt figyelmet fordít,
és külön értékeli az unokáknagymamák, a generációk munkáját. A zsûrizés augusztus végén befejezõdik, a szervezõk
szeptember 21-én, szerdán, 10
órára tervezik az eredményhirdetést a Vasemberház dísztermében.
B.E.

Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferencia:

Óvodásgyermekek ismerkedése
az erdõ élõvilágával

Tizenhatodik alkalommal szervezte meg a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Attila Tagóvodája,
valamint az önkormányzat a Nemzetközi Óvodapedagógiai Konferenciát. A Halis István Városi
Könyvtárban megtartott elõadássorozat témája ezúttal a Zöld erdõben jártam  Óvodásgyermekek ismerkedése az erdõ élõvilágával volt.
Az Attila óvodások mûsorát követõen a megjelent vendégeket és
elõadókat Farkas Róbertné, a
Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvoda Attila Óvoda tagóvoda-vezetõje köszöntötte. Bevezetõjében
kiemelte, a gyermekeket meg kell
tanítani arra, hogy miként lehet
harmóniában élni a természettel.
Meg kell szerettetni velük környezetünk értékeit, szépségeit.
 Igyekeznünk kell kialakítani
azt a szemléletet, hogy bár õk még
kicsik, de mégis tudnak tenni a természet védelméért. Környezettu-

datos magatartásra kell õket nevelnünk  mondta a vezetõ.
Majd hozzátette, napjainkban a
természettõl elrugaszkodott embernek egyre nagyobb igénye van
a természet közelségére, annak minél szélesebb megtapasztalására.
Meg kell keresnünk azokat a módszereket, amelyekkel megtaláljuk
az erdõvel a legteljesebb harmóniát és így egymás létét kölcsönösen
elõsegíthetjük. A konferenciát Dénes Sándor polgármester nyitotta
meg, aki köszöntötte a testvérvárosainkból érkezõ vendégeket is.
 Környezetünknek a védelme
mindannyiunk alapvetõ feladata. Az
erre való nevelést már kis korban el
kell kezdeni. Ez természetesen nem
csak az óvodapedagógusok dolga és
feladata, hanem a családoké is 
hangsúlyozta a polgármester.
Ezt követõen tette hozzá, az erdõ
szeretete és védelme nagyon fontos. Az erdõ lakóit, növényeit és állatait meg kell ismertetni a gyerekekkel. Hozzátette, ez a konferen-

cia ezt szolgálja. Majd azt kérte, ne
hagyják abba a tizenhatodiknál,
mert mindig olyan témákat találnak, választanak, amelyek nagyon
fontosak a gyermekeink szempontjából, akik a jövõt jelentik.
A szakmai programok sorát Molnárné Vitális Anikó és Povics Noémi, a Zalaerdõ erdõmérnökeinek
elõadása nyitotta. Majd Kornelia
Sommer (tolmács: Anna Nagel) Tevékenykedünk az erdõben  Önállóvá válni a természetben témakörben
szólt a vendégekhez. Ezt követõen
Veszelinov Ibolya, az intézmény
igazgatója, Körmöci Valéria helyettes, Bicskei Ibolya és Bata Magdolna óvodapedagógusok, akik Magyarkanizsáról érkeztek, a Szent
György napi barangolást mutatták
be. Pappné Pap Ilona, a Kertvárosi
tagóvoda óvodapedagógusának elõadását követõen a konferencia Horváth Judit, az Attila óvoda óvodapedagógusának elõadásával zárult.
V.M.
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1848. március idusának üzenete:

Hûvös, szeles idõ köszöntött
ránk március 15-e reggelén. A
hagyományoknak megfelelõen
az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc 168. évfordulója
tiszteletére rendezett városi ünnepség térzenével, majd zászlófelvonással vette kezdetét a Deák téren. A Nagykanizsai Fúvószenekar, a Történelmi Vitézi
Rend Nagykanizsai Hadnagyságának Vitézei és a Thúry Baranta
Közösség Hagyományõrzõi közremûködésével
a
Kanizsa
Lovasklub Császár Huszárjai felvonták a nemzeti lobogót. Az
ünnepélyes zászlófelvonást követõen a menet a 48. Gyalogezred Emlékmûhöz vonult, ahol a
város vezetõi, a pártok képviselõi, valamint civil szervezetek
koszorút helyeztek el a szobor
talapzatánál.
A városi ünnepség emlékmûsorral folytatódott a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban.
Az ünnepi mûsor nyitányaként a
Himnuszt a Zrínyi Miklós Általános Iskola 4/B osztályos tanulói
mondták el, majd a résztvevõkkel
közösen elénekelték.
Ünnepi köszöntõt Dénes Sándor
polgármester mondott. A városvezetõ Márai Sándor idézettel kezdte
beszédét.
Van egyfajta végzetes parázslás az emberi életben, melyet nem
oltanak el megszokás és unalom,
nem olt ki a beteljesülés, nem tud
eloltani a világ, igen, mi magunk
sem tudunk eloltani.
Márai Sándor szavaiban felviláglik annak az eredendõ igazságnak a tüze, mely minden emberben
õsidõk óta ott rejlik, és ott lobog:
hogy nincs hatalmasabb erõ, mint
a szabadság utáni vágyunk  hangsúlyozta az ünnepi szónok, majd
visszatekintéssel folytatta:
 168 esztendeje, 1848 egy esõs
márciusi napján ez a vágy lobbant
fel és vált valósággá, mert meg-

született a magyar szabadság és
vele együtt a magyar nemzet. Kibújt évszázados fojtogató bábjából, feltörte kibontakozó szárnyaival a zsarnokság kemény börtönfalát, és a történelem magasába
szállt. Végzetes parázslás és erõ
hajtotta, a szabadság akarása, mely
emberi mivoltunk és kiteljesedésünk egyetlen útja. Ezt az erõt sem
kormányok, sem zsarnokok és
hadseregek le nem gyõzhetik.
Erre az útra léptek rá azok a fiatalok azon a márciusi reggelen, és
elindultak a Pilvax épületébõl az
igaz emberré válás útján, mert ki
kívántak szakadni a némaság és a
biztonság börtönébõl, és értékek
mentén magyar közösségben kívántak élni vagy azért az életüket
adni. Hitték a szívükben, hogy létezhet az ég kékje felettük, hitték,
hogy bebábozott lelkükön túl vár
rájuk egy olyan világ, ahol szabad
a szólás, szabad az ember, szabad a
magyar. Túlnõttek önmagukon e
márciusi ifjak, és a történelem legnagyobbjai közé röpítette õket a
szabadság vágya és az emberi akarat ereje. Túlnõttek önmagukon,
hogy megteremtsék az emlékezés

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Kötelességünk, hogy felépítsük a mûvüket,
nem engedve a világunkat mozgató erõknek

lehetõségét, hogy alapot adjanak a
becsület és a tisztesség, a bátorság
és a szabadság kultúrájának. Kiléptek a fénybe, hogy létrehozzák
nemzetünket, miközben félelmeikkel küzdöttek, hiszen velük szemben ott állt az uralkodó hatalom, a
múlt letéteményesei. De tudták és
érezték, hogy nincs hatalmasabb
erõ, mint az emberi közösség,
mely a szabad lelkek egyesülése
révén képes a megingathatatlan birodalmakat is legyõzni. Õk egyedül vállalták a küzdelmet, egyedül

A javítós növendékek is emlékeztek

döntöttek a sorsukról, és egybefonódtak egy szabad közösségben,
Magyarországban.
Ez a szabad közösségbe vetett hit
a mi 168 éves magyar, ez a mi 168
éves nagykanizsai örökségünk 
tért rá napjaink feladataira a város
elsõ embere.  Ehhez kell hûnek
lennünk, amikor döntéseket hozunk
az életünkrõl, a jövõnkrõl, amikor
felelõs módon kiállunk közös értékeinkért. Ezért küzdünk ma is nap,
mint nap, hogy kibontsuk mérhetetlen világunkban a mi sajátos és
Az EMMI Debreceni Javítóintézete Nagykanizsai Telephelye is lerótta tiszteletét az 1848-as szabadságharcosok hazaszeretete és helytállása elõtt. A javítóintézetben ünnepi mûsorral és megemlékezéssel,
míg a városban koszorúval tisztelegtek a hõsök emlékmûve elõtt.
Gólya István igazgatóhelyettest, a
nagykanizsai intézet megbízott vezetõjét két növendék, Szépvölgyi Tibor és Kovács Krisztián kísérte el a
Deák-téri koszorúzásra, ugyanakkor a javítóintézet berkein belül is
eseménydúsan teltek a nemzeti ünnep napjai, hiszen a növendékek
ünnepi mûsorral, valamint  a jeles
alkalomra a tanáraik segítségével
felkészülve  történelmi visszaemlékezéssel is készültek.
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csak ránk jellemzõ lehetõségeinket,
hogy megteremtsük az itt élõ emberek képességeihez és tehetségéhez
méltó körülményeket. Hogy megvédjük határainkat és értékeinket
mindazon erõktõl, akiknek õsei
nem itt küzdöttek a szabadságért,
akiknek a Talpra magyar! nem jelent értéket. A mi feladatunk, hogy
bejárjuk azt az utat, melyen a márciusi ifjak elindultak, nem ismerve
a lehetetlent és a félelmet. Kötelességünk, hogy felépítsük a mûvüket,
nem engedve a világunkat mozgató
erõknek, s nem elfelejteni a bátorságot és a hazaszeretetet. Ez az ünnepünk lényege, 1848. március idusának üzenete.
Ezért Tisztelet a bátraknak! Legyünk hûek hozzájuk, hogy megõrizzük tartásunkat és értékeinket
a világban!

Éljen a magyar szabadság, éljen
a haza!
Dénes Sándor polgármester beszédét követõen a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium 11/B osztályos diákjainak ünnepi mûsora következett a
Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola 4/B osztályos tanulóinak közremûködésével. A múltat, a
jelent és a jövõt idézték meg az ifjak Petõfi Sándor, Ady Endre, Reviczky Gyula és Wass Albert napjainkban is aktuális verseivel. Az
emlékmûsort szerkesztette és rendezte: Teleki Tünde. A megemlékezés végén felhangzott a Szózat,
szintén a kisdiákok elõadásában,
majd közös elénekléssel.
Kitartó esõ fogadta a HSMK épületébõl kilépõ megemlékezõket. Az
1848/49. évi forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére

rendezett városi ünnepség itt még
nem ér véget. A Kossuth téren, 14.30
órakor koszorúzással folytatódott
Kossuth Lajos szobránál. Szerepeltek: a Rozgonyi Úti Általános Iskola
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diákjai, közremûködtek a Kanizsa
Lovasklub Császár Huszárjai.
Az ünnepség következõ helyszíne a Városi Köztemetõ volt, ahol 15
órától a megemlékezõk felkeresték
és virágot helyeztek el az 1848-49es forradalom és szabadságharc
nagykanizsai honvédjeinek a sírján.
Este 18 órakor Deák Ferenc-emléktáblájánál (Sugár út 13.) fáklyás
emlékezõ sétára várták a kanizsai
polgárokat a rendezõk. Útvonal: Sugár út  Erzsébet tér: Csányi László
emléktáblája  Aradi Vértanúk Emlékmûve  Ady Endre út: 1848-as
emléktábla  Deák Ferenc tér.
A városi megemlékezést az Arató Zenekar koncertje, majd felnõtt
táncház zárta a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.
B.E.

Fotó: Sazbó Zsófi

Városnap: Több napon át ünnepel majd Kanizsa

Idén is sokszínû programkavalkáddal vár minden korosztályt április utolsó hétvégéjén
a 22. Város napi rendezvénysorozat. A részletekrõl már pénteken
tartottak sajtótájékoztatót.
 A 771 éves várost ünnepeljük
április 29-30-án, és a tavalyi évhez
hasonlóan ezúttal is lesz nulladik
napja, illetve vasárnap, a Tánc világnapjával kiegészülve, negyedik
napja is az ünnepnek  mondta
elöljáróban Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere. Kiemelte
azt is, a rendezvényre ezúttal is
mindenkit szeretettel várnak, mi
több, népes testvérvárosi küldöttségek is érkeznek Kanizsa ünnepére.
A város napi programokért a
Kanizsai Kulturális Központ felel,
több partnerszervezettel  köztük a
PEN helyi kampuszával, az Eraklin Táncklub Egyesülettel és az
újonnan alakult KonTuRplusz
Egyesülettel  közösen.
Kovácsné Mikola Mária, a KKK
igazgatója arról beszélt, hogy a
KonTuRplusz Egyesület az Erzsébet téri nagyszínpadon és a tér környékén rendezendõ programokért,

míg a kulturális központ a Kiskastélyban, valamint a Magyar Plakát
Házban tartandó gyerekszigetes
rendezvényekért lesz felelõs.
 A felvonulás, a díszközgyûlés,
és a tûzijáték idén sem marad el 
tette hozzá Kovácsné Mikola Mária.
Majd Simon Sándorné, a
KonTuRplusz Egyesület elnöke
vette át a szót, aki elsõként az
egyesületet mutatta be.
 Névválasztásunk  a KonTuR
 utal a tevékenységünkre: konferenciák, turizmus és rendezvények, figyelemfelkeltõ események
szervezésére. Már adventkor is
szerveztünk városi programot: az
Erzsébet téren a város koszorújának állítását és az ünnepi gyertyagyújtást  idézte fel Simon Sándorné.
Horváth István, az egyesület alelnöke pedig már a város napi
programokat ismertette.
 Pénteken, a végzõs középiskolások részvételével bolondballagók felvonulásának ad otthont a
Fõút és az Eötvös tér. Majd az Erzsébet téren egy-egy élõképes,
mûvészeti alkotást formálnak
meg a fiatalok.

A pénteki nap fõ zenei fellépõi a
FiSH! együttes és a Karthago lesznek  jelezte Horváth István.
Ahogy azt is, a szombat a hagyományos programok jegyében zajlik.
Emellett e napon kerül sor a Pucheimi testvérvárosi kapcsolatunk 25.
évfordulójának ünneplésére is.
Sztárfellépõkbõl sem lesz hiány
e napon, Szabó Balázs és Bandája,
sõt, Rúzsa Magdi is színpadra lép,
még az esti tûzijáték elõtt.
 Mindkét nap során ingyenes játszótérrel és akadálypályával várjuk a
gyerekeket az Erzsébet téren  fûzte
hozzá Magyar Ferenc, a KonTuRplusz Egyesület segítõ tagja.
Anulladik, azaz a csütörtöki, úgynevezett P nap programjait a Pannon
Egyetem helyi kampusza és a Pannonia cégcsoport közösen szervezi.
Horváth Balázs, a Netta-Pannonia ügyvezetõje elmondta, az ötlet még tavaly merült fel a két
Pannonnevû szervezet részérõl,
hogy a nulladik napot együtt hozzák tetõ alá.
 1-tõl egészen 99 éves korig 
azaz minden korosztály számára 
érdekes, tartalmas programokkal készülünk  árulta el Horváth Balázs.
Lehota-Szolvik Edit, a Pannon
Egyetem helyi kampuszának képviseletében, a csütörtöki rendezvényeket ismertetve hangsúlyozta:
aznap délelõtt az ovisoknak, kora
délután az általános, a középiskolás és az egyetemista fiataloknak
kedveskednek szórakoztató programokkal, míg este nagyobb zenei
produkcióval invitálnak mindenkit
a város ünnepére.

Ezeken túl április 28-án, csütörtökön, kerül sor a Nemzetközi Vasemberke Kupára is.
Lekszikov Csaba, az Eraklin
Táncklub Egyesület elnöke a vasárnapi, Tánc Világnapi programokról szólt.
 Idén ezer táncos részvételével
zajlik majd a rendezvény. Nem
csak helyi, környékbeli tánc klubok lépnek pódiumra, hanem testvérvárosi, sõt, szentpétervári csoport is mûsort ad  összegezte
Lekszikov Csaba. Megtudtuk: ez
évben is kitelepülnek a táncos
csoportok a város különbözõ pontjaira, hogy megtáncoltassák a
kanizsaiakat. Illetve idén sem marad el a karneváli, kamionos felvonulás sem. A táncos programoknak
a Fõ út, az Ady út és az Erzsébet
tér ad otthont.
 E nappal szeretnénk tisztelegni
a fogyatékkal élõ embertársaink
mûvészete elõtt is. A Gördülõ Tánccsoport és Krizbai Teca vak énekes
is fellép, valamint kiállít egy szájjal
festõ alkotó is  jelezte Lekszikov
Csaba. Azt is, hogy a táncos napot
látványos lézershow-val zárják.
Lehota János, polgármesteri kabinetvezetõ a sajtótájékoztató végén elmondta: a KOKSZ három
országból, mintegy 150 biciklivel
és sok oldtimerrel szintén hozzájárul a polgári idõk megidézéséhez.
A szervezõk idén is arra kérik a
fesztivál közönségét, aki teheti,
öltse magára a 10-es, 20-as, 30as évek korhû öltözékét.
Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Idõsödõ
társadalmunkban
egyre nagyobb fejtörést jelent
az, hogy tudhatnánk biztonságban szüleinket, nagyszüleinket,
míg távol vagyunk tõlük. Ugyanis nem csak az egészségi állapotuk miatt szorulhatnak segítségre, hanem az egyre gyakoribb
trükkös lopás, erõszakos támadások áldozatául is eshetnek.
Ezekben nyújt segítséget a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Területi Szervezete.
A szervezet házi segítségnyújtás
és jelzõrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatásainak köszönhetõen nem kell folyamatosan aggódnunk a hozzátartozóinkért, és
többé nekik sem kell félniük, hogy
nem érkezik idõben a segítség.
 Mi vagyunk az elsõ védvonal,
az elsõ segítség, azok számára,
akik például nem tudnak elmenni a
boltba, vagy akiknek már nehezére
esik elmosogatni, vagy a receptet
felíratni. Azonban elégséges számukra, ha naponta egyszer vagy
maximum kétszer pár órát segít a
gondozónk, és ehhez a megszokott
környezetébõl sem kell kiszakítani
 mutatta be a házi segítségnyújtást Szõlõsi Márta, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi
Szervezetének vezetõje.

Fotó: Varga Mónika

Tudja biztonságban a hozzátartozóját!

ra számítani, melynek kiegészítõ
szolgáltatása lehet a jelzõrendszeres házi segítségnyújtó szolgáltatás. Azonban a házi segítségnyújtással ellentétben, ez folyamatos,
24 órás készenléti rendszerben
mûködik. Igényelhetõ önállóan is,
vagy a házi segítségnyújtás kiegészítõ szolgáltatásaként, mivel a
gondozónõk munkanapokon, 8-16
óráig dolgoznak.
Feladata, az igénybevevõ biztonságérzetének erõsítése, és a
szükséges segítségnyújtás minél
gyorsabb biztosítása a súlyosabb
helyzetek megelõzése érdekében.
A jelzõrendszer két részbõl áll.
Egyrészt egy víz- és ütésálló kar-

Ahogy a területi szervezet vezetõje részletesebben kifejtette, a házi segítségnyújtást az otthonukban
élõ, jellemzõen 4 órát meg nem
haladó gondozási szükséglettel
rendelkezõ személyek számára
biztosítják. Az ellátás az alapvetõ
gondozási, ápolási feladatok elvégzését, a reggeli, ebéd, vacsora
elkészítését, vagy szükség estén az
etetést is tartalmazza, továbbá segítenek a személyi higiénia megtartásában, a takarításban, a környezettel való kapcsolattartásban
és más szociális ellátásokhoz való
hozzájutásban is.
A vészhelyzet megelõzésében és
elhárításában is lehet a gondozók-

Eseménydús év elé néznek

Fotó: Szabó Zsófi

sen áron magyar gyógyfürdõkben.
A nagysikerû Ezüstnetrõl és az angol nyelvtanfolyamról szintén elismeréssel szólt Dénes Sándor.
Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó e napirendi pontnál
szólt a jelenleg még szerkesztés
alatt álló, sokoldalú, számos funkcióval ellátott szenior hírportálról,
amit április elsõ hetében mutatnak
majd be a nagy nyilvánosságnak.

Majális, sakkbajnokság, táncest, hamarosan induló, szenior
weblap  a város idõsügyi szervezeteire idén is mozgalmas esztendõ vár. Az Idõsügyi Tanács
csütörtöki ülésén a 2016-os kiemelt programok operatív tervén túl több napirendi pontról
tárgyaltak a résztvevõk.

A tanács tavalyi tevékenységérõl
Dénes Sándor polgármester, az
Idõsügyi Tanács elnöke számolt be.
Kiemelte  többek közt  az Erzsébet program nyugdíjasokat érintõ
pályázatát, melybe a kanizsai Idõsügyi Tanács is bekapcsolódott. A támogatás jóvoltából kétszáz helyi
nyugdíjas üdülhetett kedvezménye-

órából (képünkön ez látható),
másrészt pedig egy akkumulátorról mûködõ fali egységbõl, amit
oda helyeznek el, ahol az ellátott
a legtöbbet tartózkodik. A készülék hordozható, így akkor is riasztás küldhetõ róla, ha az ellátott
nem tartózkodik otthon. A riasztás
a zalaegerszegi diszpécserközpontba fut be. Innen értesítik az
ügyeletes gondozót, akinek 30
percen belül ki kell érkeznie a
helyszínre. A segélyhívás okául
szolgáló problémamegoldás érdekében azonnali intézkedést tesz,
szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.
Mindkét szolgáltatást, melyeknek minimális térítési díja van, a
szakmai központban a Sugár utca
28. szám alatt lehet igényelni személyesen, vagy a hozzátartozó
megbízásával, illetve a 0693/311322-es telefonszámon. Ha bejelentik az igényt, akkor a szolgálat kiküld egy gondozót, aki kiviszi a
szükséges nyomtatványokat és segít a kitöltésben.
 Az igényléshez orvosi javaslat
szükséges, aminek a beszerzésében szintén tudunk segíteni  zárta
a beszélgetést a vezetõ.
V.M.
Az ülés további pontjai közt szerepelt az idõsügyi klubok mûködési támogatására vonatkozó felhívás is, melynek jóvoltából a klubok mûködési költségeikhez és
közérdekû feladatok ellátására folyamodhatnak pénzbeni juttatásáért. Az igényelhetõ maximális öszszeg 75 ezer forint  mondta Dénes Sándor. A pályázatokat az
Idõsügyi Tanácshoz kell benyújtani, április 15-ig.
Sz.Zs.
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Emberkísérlethez nem segédkezünk
Mi járhat egy muszlim fejében? Hogyan történhet meg
2016-ban, hogy az Iszlám Államban újra bevezették a rabszolgatartást?  Speidl Bianka
többek közt ezekre a kérdésekre kereste a választ, míg
Lánczi Tamás arról szólt, miért
idegesíti a nyugati elitet a mi
betelepítési kvóta elleni népszavazásunk, és kell-e szolidárisnak lennünk egy olyan emberkísérlethez, mely azt próbálja ki, hogyan zárul a gyökeresen eltérõ kultúrájú milliók
összezárása? Hétrõl  hétre

egy mindent átfogó szisztéma,
amely kizárja a szekularizmust, a
kapitalizmust. Semmilyen más
rendszerrel nem képes együttmûködni, mert egy totalitárius rendszer, amelynek van egy vallási kifejezõdése is. Nem az a fontos
náluk, hogy miben hisznek, hanem, hogy hogyan. Ezért több
százezer kötet jelent meg ezekrõl
az aprólékos szabályokról. Az
iszlám ugyanis törvényvallás, eltérõen a kereszténységtõl. Nincs
is szavuk a lelkiismeret kifejezésre. Nem az a jó ember szerintük,
aki lelkiismerete szerint cselek-

megismertetjük Olvasóinkkal
a Polgári Kanizsáért Alapítvány migrációs válságról tartott konferenciájának elõadásait.

szik, hanem az, aki a vallási törvény paragrafusait pontról pontra
betartja. Érthetõ innen, miért nem
lesz soha integrálható a nyugati
szekularizált világba. Ugyanazok
a szavak mást jelentenek. Szabadság szerintük akkor van, ha az
iszlám szabadon terjeszkedhet. A
párbeszéd náluk az, ha õk meggyõznek minket. Béke nincs iszlám nélkül  és így tovább. Mi
ennek az abszolút felsõbbrendûségi tudatnak az alapja?  A Migrációkutató Intézet vezetõ kutatója példának hozta a fitra kifejezést, ami szerint minden csecsemõ muszlimnak születik, csak a
szülei teszik más vallásúvá. Az
utolsó és teljes kinyilatkoztatásnak tartják a magukét. Nem harmadikként érkezettnek, hanem
õsvallásnak tekintik az iszlámot.
A hétköznapi állami törvény ezért
semmit nem mond nekik, áthágásuk dicsõség.
Miért jönnek akkor nyugatra,
elhagyva azt a területet, amely
iszlám fennhatóságú? Csak azért
tehetik, mert Európát iszlamizálhatónak tekintik. Sõt, egy közelkeleti szekuláris, katonai diktatú-

Speidl Bianka  Nógrádi tanár
úr példájából okulva  a téma
iránt érdeklõdõknek az Iszlám Állam  Terrorizmus 2.0 címû, a
honvéd vezérkar kutatóival közösen írott könyvét is ajánlotta. Az
orientalista hölgy elõször januári
angliai tapasztalatát osztotta meg.
Egy amerikai muszlim származású professzor megdöbbentõnek
nevezte, hogy nincs senki az iszlám világban, aki felemelné a szavát amiatt, hogy az ISIS a 21. században visszaállította a rabszolgaságot. Ám a hallgatók  Európában tanuló muszlim doktoranduszok  ezen a felszólalón voltak
felháborodva, mondván, a nyugati világnak akar megfelelni. Szerintük az iszlámot nem illik kritizálni.
Az iszlámról mindenki azt hiszi, hogy egy vallás. Ez óriási tévedés. Vallás is, de gazdasági,
társadalmi, politikai rendszer,

rához képest Európa még biztonságosabb is. Mi járhat a három
generáció fejében? Speidl Bianka
modellezte, a 60-as, 70-es években Európába érkezettek fiai,
unokái hogyan jutottak el/vissza
az iszlám fundamentalizmushoz,
radikalizmushoz. E harmadik generáció elégedetlensége, frusztrációja hogyan kap vallási válaszokat, amikor a bûnbakot vagy élete értelmét keresi. A legtöbb merényletet hozzájuk lehet kötni.
2004 óta olvasható az interneten
a szalafizmus Zarkavi fogalmazta
kézikönyve  benne szó van a kalifátus terjeszkedésének legfõbb
eszközérõl, a káoszteremtésrõl.
Kérdésekre válaszolva elmondta
még, egy muszlimot  eddigiekbõl kiderült, miért  érvekkel
nem lehet meggyõzni, csak erõbõl értenek. De abból olyannyira,
hogy például õ, aki köztük járva
nem titkolta keresztény mivoltát,
tiszteletet vívott ki a normális, tehát nem radikalizálódott muszlimok között. A nyugat-európai
megoldásnak éppen az ellenkezõje a célravezetõ: nem a meghunyászkodás, a feszületek levétele,
hanem önazonosságunk felvállalása.
Lánczi Tamás, a Politikai
Elemzések Központjának igazgatója a bevezetõben felidézte:
ha ezt Bianka öt éve mondja valahol Nyugat-Európában, mondjuk Skandináviában, jó eséllyel
egy büntetés végrehajtási intézetben végezte volna, gyûlöletbeszéd miatt. Pedig egyszerûen a
tényeket ismertette. Majd érzékeltette, ami számunkra egyértelmû, egyáltalán nem az a nyugat-európai elitnél. Ott járva azt
tapasztalta, a hétköznapi emberek képben vannak, és markáns
véleményük van saját elitjük elbutultságáról. A konferenciát
megelõzõ héten bejelentett népszavazás nem csak rólunk szól,
üzenet lesz Európának is. Mi
olyan kérdésben mondhatjuk el a
véleményünket, amelyrõl sok
európai akarja elmondani a véleményét, de nem kérdezik õket.
És ez egy nagyon-nagyon érdekes fejleményhez vezet: azok a
pártok, amelyek ma Nyugat-Európát vezetik, el fognak tûnni,
vagy legalábbis marginalizálódnak. Mint nálunk az MSZP.
Amennyiben nem hajlandók né-
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ven nevezni a problémát, így járnak. Erre számítok, mert ezektõl
a politikusoktól nem várok sokat. Némelyiket személyesen is
ismerem. Még olyanok is, akik
tehetségesek: hiányzik belõlük a
bátorság. Sárközy volt francia
elnök nekem elmondta, ha néven
nevezné a problémát, õt keresztre feszítené a sajtó. Hát igen,
mindenkinek keresztül kell mennie a tûzön, de ha meg sem próbálja, a választók ejteni fogják.
A félelem mellett a teljes eltompultság, a struccpolitika erõs oldaluk. És ez nem csoda  folytatta az elõadó  hiszen aszerint lettek kiválogatva, odaeresztve.
Lehessen tudni róluk, nincs
önálló gondolatuk, nem tesznek
hirtelen mozdulatokat a kormányzásban. Aláírják a törvényeket, amelyeket a nagy cégek
megfogalmaznak. Ám ma helyzet van. Érthetõ riadalommal tekintenek Magyarországra, ahol
készül egy népszavazás, amely
inspirálóan hathat az õ társadalmukra is. Biztos vagyok benne,
hogy megpróbálnak ráijeszteni a
magyarokra. Az õ magyarországi
szövetségeseik sem tesznek másképp. Schulz vagy Juncker - elnézést, hogy két ilyen karakteres
politikus közt nem tudok különbséget tenni  mondta, nincs
értelme népszavazást rendezni
1200 migránsról. Emlékezzünk,
mennyirõl indultunk
Jóérzésünkre is próbálnak hatni. Ám
nem kell szolidárisnak lennünk
egy olyan emberkísérlethez,
mely azt próbálja ki, hogyan zárul a gyökeresen eltérõ kultúrájú
milliók összezárása  mint ahogyan Bianka elmondta. Demográfiát, Európa elöregedését érintõ kérdésre is válaszolt: - A
pénzemberek, akik nagy lehetõséget látnak az olcsó munkaerõben, nem csak okosak, cinikusak
is. Õk úgy gondolják: a nyereség
az övék, a veszteség az önöké 
fordult a hallgatósághoz. Hiszen
az adófizetõk befizetésébõl kapna segélyt az a mintegy 90%,
amely nem akar vagy nem képes
dolgozni. Fordulóponthoz érkeztünk. Nem arra válaszolunk,
jobban fogunk-e élni, hanem arra a kérdésre, amely meg van fogalmazva a mögöttem lévõ molinón.  mutatott hátra a politológus az Arany Jánostól vett mottóra:  Akarjuk-e, hogy legyen
Magyarország?
Kanizsa
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Meghívó

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete
szervezésében dr. Késmárki Nóra fõorvos asszony
elõadást tart március 25.-én pénteken 15.30 órakor, a Kanizsai
Dorottya Kórház tanácstermében. Téma: Elõadás a cukorbetegség
kialakulásáról: NE KOCKÁZTASS! címmel. Minden érdeklõdõt várnak!

Versenytárgyalás
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. Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961) 140 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 2.540 Ft/m2/hó.
Licitlépcsõ 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthetõ: 2016. március 18. 9.00-9.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2016. március 22. 9.00-9.10.
2. Fõ út 1. (Hrsz: 1176/3/A/4 ) 101 m2 üzlet, 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 60 m2 raktár 800
Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó.
A bérlemény megtekinthetõ: 2016. március 18. 9.30-10.00 óra. A versenytárgyalás
ideje: 2016. március 22. 9.10-9.20 óra.
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.

Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyam
jelentkezési idõpontja:
március 23. (szerda) 16 óra
Következõ GKI vizsga idõpont: április 23.
Jelentkezési határidõ: április 13.
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás keretében is elérhetõek!

26 éve képezzük a vezetõket!
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat. 2015-4 né. VSM: "B" E: 41.18%, F: 62,5% - "C"E: 77,14% ÁKÓ: "B" Gy: 127.79%

Fogadónapok, fogadóórák
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. március 23-án (szerda) 8.30-12.00
óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

2016. március 17.

2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport mûködésének, a verseny- és élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének, sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A mûködési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. 500 E Ft-ig egy öszszegben a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül; 500 E Ft felett két
részletben: elsõ részlet a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül, második részlet legkésõbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport mûködésének támogatása, a versenyés élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének
támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által
kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következõ címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.

2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére, digitalizálására,
valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére; b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre; d) a
mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint
egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz
való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegû civil és
nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.
A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor
már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy
egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell
benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.
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A legszebb konyhakertek  Nagykanizsa
Felhívás

Jelentkezési lap

www.alegszebbkonyhakertek.hu

www.alegszebbkonyhakertek.hu

Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében  csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott A legszebb
konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programhoz  meghirdeti a helyi A legszebb konyhakertek 
Nagykanizsa programot.

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

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történõ részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (50 m2
alatt), normál (50 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megmûvelt kertek).
Jelentkezési határidõ: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu. Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis
István Városi Könyvtár kölcsönzõ pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér
5.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa
vagy annak megmûvelõje. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt,
az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges,
mindenki igényének megfelelõen. 3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és egyben hasznos. 4. A
kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a
naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretetõ, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.
8. Külön elõny, ha a kertet több generáció mûveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz
kapcsolódó Magyarország legszebb konyhakertje díjra történõ jelölésre
minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása alapján.
A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes mûvésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerõ oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 15.-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés
alapján.
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember
21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)

Elérhetõsége:
e-mail: ...........................................

telefon: ...................................

Minõsége:
c tulajdonos

c megmûvelõ

Nõk esetében születési név: ..................................................................
Címe: .....................................................................................................

A benevezett konyhakert címe: ...........................................................
.................................................................................................................
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
c Balkon: erkélyen kialakított
c Zártkert 1: zöldséges
c Zártkert 2: gyümölcsös
c Mini: 50 m2-ig
c Normál: 50 m2 felett
c Zártkert 3: vegyes
c Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertrõl?
c igen
c nem
c még nem tudom
A megmûvelõ mikor található általában a kertben?
................................................................................................................
A jelentkezõ/megmûvelõ ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy A legszebb
konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon
önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz,
hogy a helyi zsûri tagjai vagy azok megbízottjai  elõzetes idõpont egyeztetés
után  május 1. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék.
Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertrõl
készült (név, cím).
Bírálatnál elõny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes mûvelés,
komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetõleg csapadék vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása
(madáretetõ, madáritató, odú), fûszer- és gyógynövények jelenléte a kertben.
2016-ben külön elõnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt mûveli.
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos
vezetése kötelezõ!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján A legszebb konyhakertek
 Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez
a program eljárásban résztvevõk számára.

Nagykanizsa, 2016. .............................................
Jelentkezõ aláírása: ....................................

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülõ vagy már mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ
három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság,
amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely
az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg
nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtõl számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékû beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként
vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában
meghatározott - bõvítés esetén bõvített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bõvítés esetén folytatja mûködését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelõen, de legkésõbb a b) pont szerinti határidõre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétõl számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeirõl szóló bizottsági közleményt (HL C 209,
1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történõ jogerõs bejegyzését követõen igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt
munkahelyteremtõ pályázaton.
A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ
adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenõrizhetõ;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de
minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat
szerint kerül megállapításra:
Létszám
növekmény (fõ)
Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20
0-20 %
20-35 % 35-50 %
21-50
5-25 %
25-40 % 40-55 %
51-100
10-30 % 30-45 % 45-60 %
10115-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély
összegû támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkal-

mazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján odaítélt csekély összegû támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzõ vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelõ forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatás
az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély
összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelõen
nyújtott csekély összegû támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felsõ határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegû támogatás más csekély összegû támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelõen nyújtott csekély összegû támogatással az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott
felsõ határig halmozható.
A csekély összegû támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes
esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást
vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására
alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és
az azt megelõzõ két pénzügyi évben nyújtott csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig meg
kell õrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott
köteles azokat bemutatni. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell
szolgáltatni.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követõen az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást
követõ 30 napon belül támogatási szerzõdést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
7. A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerõs ingatlannyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követõ 30 napon belül
történik. A jelzálogjog törlésérõl az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség
lejártát követõen intézkedik.
8. A támogatási szerzõdés megsértésének szankciói:
Súlyos szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha a vállalkozás:
a) a beruházást a meghatározott határidõig nem valósítja meg;
b) a támogatási szerzõdésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
c) a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
d) az önkormányzati ellenõrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten
akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155.
§ szerinti kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben
köteles visszafizetni. Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási
módját a támogatási szerzõdésben kell meghatározni.
9. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges
mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetõnél vehetõk át, illetve letölthetõ a
www. nagykanizsa.hu honlapról.
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Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - MUNKAHELYTEREMTÉSRE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016.
évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására viszsza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- Azok a mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni
és társas vállalkozások, amelyek vállalkozásaikat Nagykanizsa város közigazgatási területén mûködtetik és új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
Mûködõnek minõsül az a vállalkozás, amely rendelkezik egy zárómérleggel,
valamint a nagykanizsai székhely, telephely illetve fióktelep létesítés és a pályázat benyújtása között egy év eltelt.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ
három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági
társaság, amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül
megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így
munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg
nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
a) a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató vállalkozás által benyújtott pályázat esetén
a pályázó vállalja:
aa) hogy legalább 1 új munkahelyet létesít és nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy
a vállalkozásnál foglalkoztatottak létszáma a pályázat benyújtását megelõzõ egy
évben nem csökkent;
ab) hogy nagykanizsai székhelyén, telephelyén, illetve fióktelepén a támogatási
igény benyújtása elõtti meglevõ korrigált átlagos statisztikai állományi létszámához
képest, a tervezett létszámfejlesztést a pályázat kedvezõ elbírálását követõ 2 hónapon belül megvalósítja, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
b) az 50 fõnél többet foglalkoztató vállalkozó által benyújtott pályázat esetén a
pályázó vállalja, hogy a tervezett létszámfejlesztést (legalább 20 %) a pályázat
kedvezõ elbírálását követõ 4 éven belül megvalósítja nagykanizsai székhelyén,
telephelyén, illetve fióktelepén, és azt legalább 2 évig folyamatosan fenntartja;
A pályázó:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ
adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy külön nyilatkozatot készít pályázati anyagában arról, hogy három
éven belül volt-e egyéni vállalkozó (telephelyének címe és tevékenysége), volte gazdasági társaságnak tulajdonosa és mely társaságnak (társaság neve, címe,
cégjegyzék- és adószáma);
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám ellenõrizhetõ;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
A pályázható támogatás összege a legfeljebb 50 fõt foglalkoztató pályázó esetén a vállalkozás által létrehozott minden egyes új teljes munkaidõs munkahely
után 500.000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás
összege egy naptári éven belül nem haladhatja meg az 5 millió forintot.
Amennyiben a pályázónál a foglalkoztatottak létszáma meghaladja az 50 fõt és
az új munkahelyek létesítésének aránya a pályázat benyújtását megelõzõ 5 év
közül a legmagasabb foglalkoztatott létszámhoz viszonyítva meghaladja a 20 %ot, a vállalkozásnak nyújtható támogatás összege minden egyes új teljes munkaidõs munkahely után 500.000 forint.
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott munkahelyteremtõ támogatás csekély
összegû támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján odaítélt csekély összegû támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzõ vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelõ forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatás
az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély öszszegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelõen nyújtott csekély
összegû támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felsõ
határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegû
támogatás más csekély összegû támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelõen
nyújtott csekély összegû támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felsõ határig halmozható.
A csekély összegû támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelõzõ két pénzügyi évben nyújtott csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ 10 évig meg kell
õrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
6. Szerzõdéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követõ 45 napon belül bírálja el azzal, hogy döntése elõtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázati feltételeket és a pályázati adatlap adatait tartalmazó támogatási szerzõdést a polgármester köti a pályázóval,
a döntést követõ 30 napon belül. A szerzõdés a projekt adatain túlmenõen tartalmazza a pályázati feltételek szerinti ellenõrzési és szankcionálási részleteket
is.
7. A támogatás kifizetése:
a) a vállalt többletlétszám felvételét igazoló munkaszerzõdések bemutatását és a
támogatási szerzõdés aláírását követõ 30 napon belül esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint vette igénybe és
aa) a támogatás igénybevételét követõen a vállalt létszámfejlesztést nem a 4. ab) pontban meghatározott feltételek szerint és a minimális mértéket el nem érõen teljesítette, a támogatás teljes összegét a Ptk. 6:155. § szerinti kamattal együtt
egy összegben köteles visszafizetni,
ab) a támogatás igénybevételét követõen a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan, de az általa vállalt mértéket el nem érõen (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegét a Ptk.
6:155. § szerinti kamattal együtt egy összegben köteles visszafizetni.
b) utólagosan, a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség lejártát követõ 30 napon belül
esedékes, amennyiben a támogatott az igényelt támogatás mértékéig bankgaranciát
nem biztosít.
Az a vállalkozás, amely a támogatást a fentiek szerint veszi igénybe, azonban
ba) a létszámfejlesztés teljesítése nem éri el a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket, a támogatásra nem jogosult,
bb) a létszámfejlesztést a 4. a-b) pont szerinti minimális mértéket meghaladóan,
de az általa vállalt létszámfejlesztés mértékét el nem érõen (részteljesítés) teljesítette, a támogatás arányosan csökkentett összegére jogosult.
8. A pályázat benyújtása
A pályázatot 1 példányban - a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végsõ határidõ 2016. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi Csoportvezetõnél vehetõk át, illetve letölthetõ a www. nagykanizsa.hu honlapról.
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zolták egy potenciális partnerség
lehetõségét. A nagykövet elmondta, hogy Nagykanizsán megvan a

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

NAGYKÖVETI LÁTOGATÁS
A KAMARÁBAN
Johann Marx, a Dél-afrikai Köztársaság magyarországi nagykövete tett látogatást Kamaránkban,
ahol Dr. Polay József elnök köszöntötte a résztvevõket.
A látogatás során sor került egy
üzletemberekkel történõ konzultációra is, melyen jelen voltak
Nagykanizsa azon legnagyobb cégei és vállalkozásai, melyek érdeklõdnek Dél-Afrika iránt. Az
elnök röviden ismertette Nagykanizsa gazdasági helyzetét, a Kamara feladatait és felhívta a figyelmet a vízkezelés és víztisztítás lehetõségeire, valamint a kisés középvállalkozások lehetséges
együttmûködési formáira. Ezt követõen a Hidrofilt Kft., a Kanizsa
Trend Kft., a BWT Hungária Kft.
és a Heat- Gázgép Kft. megjelent
vezetõi angol nyelven adtak rövid
tájékoztatást a cégekrõl, és felvá-

szakértelem és a megfelelõ kapacitás, míg Afrikában jelentõs kereslet mutatkozik ezek iránt. Afrika jövõbeni kérdései közül az
egyik legfontosabb a víz és vízkezelés kérdése, illetve másik problémát az energiaellátás jelenti.
Mindkét területen várják a nagykanizsai befektetõket és nyitottak
a mûködõképes beruházásokra.
3 fõ kérdésben állapodott meg az
elnök és a nagykövet:
- A Kamara összegyûjti a vízkezeléssel foglalkozó vállalkozások
bemutatkozó anyagait és eljuttatja
a nagykövetnek.
- A Kamara megjelöli azokat a területeket, ahol Dél- afrikai befektetõkre számít Nagykanizsa városa.
- Johann Marx felajánlotta, hogy az
eddig megtett lépésekrõl, a dél- afrikai lehetõségekrõl egyeztetõ találkozót tart õsszel Nagykanizsán.
A rendezvény végén, melyen Dénes Sándor polgármester is jelen
volt, Dr. Polay József egy Nagy-

kanizsát bemutató könyvet, szép
fényképeket és a fejetlen fehér
mén patkóját adta át a nagykövet
úrnak, ismertetve annak legendáját. Az eszmecserén részt vett vállalkozók elégedetten konstatálták,
hogy hasznos volt a találkozó.
SZAKKÉPZÉSI HÍREINK
Újból Pályára álltunk!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara az  elmúlt évhez hasonlóan  folytatja pályaorientációs tevékenységét. A pályaválasztás elõtt álló 7-8. osztályos gyere-
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keknek és szüleiknek felvetõdik a
kérdés, hogy Mit is tanuljak?
Hova tovább 8. osztály után?.
Kamaránk e kérdések megválaszolásában próbál segíteni. Pályaorientációs szolgáltatásaink között szerepelnek az osztályfõnöki
órák, szülõi értekezletek, üzemlátogatások szervezése, valamint
egyéni tanácsadás.
Az osztályfõnöki órák keretén belül tájékoztatást tartunk az aktuális hiányszakmákról és az ösztön-

díjrendszerrõl. Ezen kívül pályaorientációs foglalkozásokon felhívjuk a gyerekek figyelmét, hogy
a megalapozott döntésük meghozatalához mit kell még figyelembe venni. Nagyon fontos, hogy az
általuk elképzelt szakmához szükséges képességekkel, tantárgyi tudással is rendelkezzenek.
Az elmúlt idõszakban 13 osztályfõnöki órán kaptak segítséget a
pályaválasztás elõtt álló tanulók.
Két alkalommal tartott tanácsadónk tájékoztatót középiskolásoknak. Az egyik csoport a NSZC
Cserháti Sándor Szakképzõ Iskolája és Kollégiumának 12.D, érettségizõ osztálya volt, ahol a diákok
többsége tanácstalan, hogy mit is
kezdjen érettségi után? Az aktuális hiányszakmákról, az országos
és Nagykanizsa város ösztöndíjrendszerérõl, valamint a tanulószerzõdésekrõl kaptak tájékoztatást a fiatalok. A korábbi évekhez
hasonlóan az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül az elõkészítõ osztálynak, pályaorientációs foglalkozást tartottunk. A foglalkozás interaktív módon zajlott, valamint játékos feladatokkal igyekeztünk a diákoknak segítséget nyújtani a továbbtanulásukban.
A vidéki iskolák közül tanácsadónk a zalakarosi, zalakomári,
zalaszentbalázsi, csapi és szepetneki általános iskolák 7. osztályaiban pályaorientációs foglalkozá-

sok alkalmával felhívta a figyelmet, hogy melyek azok a pályaválasztást befolyásoló tényezõk,
melyeket figyelembe kell venni a
megalapozott továbbtanulási döntésükhöz.
Nagykanizsán az elmúlt idõszakban
a Hevesi, kiskanizsai, miklósfai iskolák kérték szolgáltatásunkat. A
többi tankerületi iskolával is, az idõpont egyeztetések folyamatban vannak. Az intézmények örülnek az általunk felajánlott tevékenységeknek
és szívesen fogadják szolgáltatásainkat. Kamaránk a Nagykanizsai
Szakképzõ Centrum Mûszaki Szakképzõ Iskolájának Petõfi utcai tanmûhelyével együttmûködve, szakköri foglalkozást ajánlott fel 7. és 8.
osztályosok részére. A Miklósfai Általános Iskolában, és a Kiskanizsai
Általános Iskolában délutáni foglalkozások keretén belül  a tanmûhely
szakoktatói segítségével  valósult
meg a pályaválasztást segítõ programunk. A hiányszakmák közül elsõ-

ként a nõi szabó és az asztalos szakmákkal ismerkedtek az érdeklõdõ
gyerekek. A fiúk  oktatói segítséggel  madáretetõt, míg a lányok tûpárnát készítettek és hímeztek. A
gyerekek nagy örömmel láttak a feladatokhoz.
Mesterképzés 80 %-os támogatással  Ismét itt a szakemberek ideje!
A Szakképzési törvény elõírása szerint 2015. szeptember 1-tõl külsõ
képzõhelyen gyakorlati oktatóként
csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott
szakmában mesterlevéllel. Tavaly
összesen 75 mester kapta kézhez
mesterlevelét a kamarai képzésen
belül, 11 szakmában. Idén ismét
80%-os vissza nem térítendõ támogatással végezheti el a mesterképzést 10 fõ, melyet a Nemzetgazdasági Minisztérium által finanszírozott pályázat támogat. A cukrászok
képzése február 8-án, a gépi forgácsolóké március 7-én indult.

Vitályos Eszter államtitkár és Cseresnyés Péter államtitkár elõadása új idõpontban!
Vitályos Eszter államtitkár asszony váratlan külföldi útja miatt a március 11-ére tervezett EU pályázati elõadás új idõpontban, április
8-án kerül megrendezésre, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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Kezdetét vette a szintvizsgák
megszervezése
A szakképzési törvény elõírásainak
megfelelõen idén február 1-jétõl április 29-ig szervezhetõek meg a szintvizsgák. A mai napig 6 gépi forgácsoló és 4 hegesztõ tett sikeres szintvizsgát, 13 szociális gondozó és ápoló jelentkezett a március 21-ei szintvizsgára. Eredményes szintvizsga nélkül
a tanulók gyakorlati képzése tanulószerzõdés keretében csak kizárólag
gyakorlati képzési célt szolgáló tanmûhelyben valósítható meg. Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló
tanmûhely hiányában  a szakiskola
kilencedik évfolyamán megszervezett összefüggõ szakmai gyakorlatot
kivéve  a tanulóknak iskolai tanmûhelyben kell tölteniük az elõírt gyakorlati idejüket. Az eredményes szintvizsga biztosítja a gyakorlati képzést
végzõ gazdálkodó szervezetet afelõl,
hogy a tanuló, aki tanulószerzõdést
kíván kötni vele, felkészült annyira,
hogy a rábízott feladatokkal boldoguljon. Ha nem megfelelõ a tanuló
munkához való hozzáállása, a sok
rossz tapasztalat a gyakorlati képzést
szervezõ vállalkozások képzési hajlandóságát is csökkenti. A szintvizsgán jobban teljesítõ tanulók nagyobb
eséllyel felelnek meg a gazdálkodó
szervezetek elvárásainak, míg a roszszabbul teljesítõ tanulókat nem éri akkora csalódás, ha az iskolában felzárkóztatják õket és nem azonnal kerülnek ki a munka világába.
Tanulószerzõdés kötési szándék
bejelentési határideje: 2016.
március 31.
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara céljai és feladatai kö-

zött szerepel  a kamarai garanciavállalás törvényi szabályozásának
való megfelelés mellett  a tanulók külsõ gyakorlati helyen történõ elhelyezésének és a tanulószerzõdés megkötésének elõsegítése.
Ennek hatékony megvalósítása érekében és az Szt. 47. § (1) bekezdésének értelmében kamaránk felméri a gazdálkodó szervezetek tanulófoglalkoztatási szándékát,
amennyiben képezni kívánnak a
2015/2016-os tanév egybefüggõ
szakmai gyakorlatától, vagy a
2016/2017-es tanévtõl kezdõdõen.
Területi kamaránk ezért felhívja
minden gyakorlati képzést vállaló/vállalni kívánó szervezet figyelmét, hogy 2016. március 31ig az Igénybejelentõ nyomtatvány
megküldésével jelezzék tanulóképzési szándékukat!
A dokumentumot a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
(8800 Nagykanizsa, Ady Endre u.
1.) címére kérjük megküldeni,
mely megtalálható a honlapunkon
(www.nakkik.hu).
További információért forduljon bizalommal szakképzési tanácsadóinkhoz!
Tanulószerzõdéses tanulók
pénzbeli juttatásának emelése
A Szakképzési törvény rendelkezései alapján a 2015/2016. tanév elsõ
félévét sikeresen teljesítõ, tanulószerzõdéssel rendelkezõ tanulók
esetében 2016. február 1-jétõl szükséges a pénzbeli juttatás emelése.
Az emelés mértéke a tanulószerzõdésben elõre meghatározott, a képzõk által egyedileg kialakított szempontok alapján (pl. iskolai és/vagy
gyakorlati jegyek átlaga) kerül

Hamarosan esedékes
a 2016. évi kamarai hozzájárulás
megfizetése
Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2016. évi
5000 Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje:
2016. március 31.
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 14100134-12287549-13000004 számlaszámunkra, adószám
feltüntetésével, valamint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történõ
befizetéssel. Az elõzõ években elmulasztott kamarai hozzájárulás
befizetését 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
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w 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!
megállapításra a tanfélévet sikeresen teljesítõ tanulókra vonatkozóan.
Minden, a félévet sikeresen teljesítõ tanuló jogosult a pénzbeli juttatás emelésére. Abban az esetben, ha a tanulónak félévkor valamely tantárgyból elégtelen osztályzata volt, a Szakképzési törvény szerint a pénzbeli juttatása
nem emelhetõ, az elõzõ félévi juttatással megegyezõ mértékû.
A fentiek alapján megállapított
emelt vagy változatlan mértékû
juttatásra 2016. február 1-jétõl
2016. augusztus 31-ig jogosultak
a tanulók, amelynek kifizetésére
legkésõbb a következõ hónap 10éig kell, hogy sor kerüljön.
Felhívjuk a gyakorlati képzõk figyelmét, hogy a pénzbeli juttatás
2016. január 1-tõl esedékes megemelése a minimálbér változása
miatt volt szükségszerû.
Megjelent az új Országos
Képzési Jegyzék
Felülvizsgálták és módosították
az államilag elismert szakképesítéseket tartalmazó Országos Képzési Jegyzéket. 2016. szeptember
1. után csak az új OKJ szerint indíthatók képzések.
A szakmafejlesztés keretében: új
szakképesítéseket határoztak meg,
új részszakképesítéseket alakítottak
ki, meghatározták az új érettségi
vizsga keretében szakgimnáziumokban megszerezhetõ szakképesítéseket, felülvizsgálták a felnõttképzési (tanfolyami) óraszámokat.
A kiadott rendelet módosította az
iskolai rendszerû képzések tekin-

Foglalkozunk a fenti hitelkérelmek befogadásával, bankokhoz
történõ közvetítésével.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû
ügyintézéssel várják.
Telefon:
0693-516-670
0630-754-3616
tetében a 2016/17-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntést, a keretszámokat valamint a
tanulmányi ösztöndíjra jogosító
szakképesítéseket is.
2016. szeptember 1. után induló
iskolai rendszerû képzésekben, új
intézménytípusokban  szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskolában , és
felnõttképzési tanfolyamokon
csak az új OKJ szerint lehet majd
szakképesítést szerezni.
A szakmafejlesztés következtében
módosulnak a képzési modulok,
szakmai és vizsgakövetelmények
és kerettantervek is. Várhatóan júniusig minden szakképzést meghatározó dokumentum megjelenik.
A rendeletet a Magyar Közlöny
2016. évi 24. számában hirdették ki.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-1/2015/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.
KAMARÁNK FODRÁSZ
SZAKMAI KLUBJA VÁRJA
A SZAKMA IRÁNT ÉRDEKLÕDÕKET!
Március 7-én került sor az ehavi
fodrászklub megrendezésére Takács Tibor mesterfodrász vezetésével. A fodrászklubba minden hónap elsõ hétfõjén várjuk az érdeklõdõket! Következõ alkalom április 4-én 16 órakor a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Mûszaki
Szakképzõ Iskola Fodrász Tanmûhelyében lesz (8800 Nagykanizsa,
Petõfi u. 5.).

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

Március 18. 14 óra
A VÍZ VILÁGNAPJA - rajzpályázat kiállításának megnyitója. Megnyitja: Benedek Miklós a Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület elnöke. Megtekinthetõ: április 2-ig.
Március 18. 19 óra
MOBILMÁNIA KONCERT
Közremûködik: Vikidál Gyula
Belépõdíj: 2500 Ft.
Március 19. 19.30 óra
Felsõ-templom
A FARKAS FERENC ÉNEKEGYÜTTES KONCERTJE
Belépõdíj: 1500 Ft, Diák, nyugdíjas: 900 Ft.
Március 21. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet. Soóky
Margit-Galambos
Zoltán:
KATYI - vígjáték, a budapesti
Körúti Színház elõadása. Fõbb
szereplõk: Tahi-Tóth László,
Placskó Emese, Gyebnár Csekka,
Lipták Péter, Oroszi Tamás. Rendezõ: Galambos Zoltán. Belépõdíj: 3500 Ft.
Március 22. 19 óra
HERNÁDI PONT - Hernádi Judit zenés estje. Közremûködik:
Heilig Gábor és zenekara. Belépõdíj: 3500 Ft.
Március 23. 14 óra
ÉRDEKESSÉGEK KANIZSA MÚLTJÁBÓL
Elõadó: Kardos Ferenc, könyvtáros, néprajzkutató. A belépés DÍJTALAN!
Március 24. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti ajándékok készítése.
Március 25. 10 óra
TOJÁSFESTÉS (Kifújt vagy
fõtt tojást hozni kell!)

Március 23. 19 óra
HÁY COME BECK - Háy János író, költõ, drámaíró, és Beck
Zoltán (30Y) zenész közös estje
Egy rockzenész és egy író találkozása a boncasztalon. Határbontás a szépirodalom és a popkultúra között. Kettõs figyelem, közös
játék versekkel, dalokkal és novellákkal. Kis szerelem, kis küzdelem az apákkal és az anyákkal,
nagy küzdelem az idõvel. Minden, ami jó, minden, ami rossz.
Belépõdíj: 500 Ft.

Kedvteléstõl a versenysportig

Egy kisebb társaság a 2000-es
években kezdte el kedvtelésként
az íjászatot, 2007-tõl már szervezetten gyakoroltak. Az elsõ versenyeken még csak ismerkedtek
a szabályokkal. Késõbb egyre
több kapcsolat alakult ki más
csapatokkal, és lassan ismertek
lettek a Kanizsai íjászok.
Rövid szakosztályi kitérõ után
2010-ben 19-en alakították meg a
közhasznú Kanizsa Íjász Egyesületet, amelynek elsõ, azóta többször megválasztott elnöke Németh
Gábor. Az egyesület fõ célja az
íjászat népszerûsítése, kezdõ szabadidõs és a verseny íjászok gyakorlás, edzés illetve verseny körülményeinek biztosítása.
 Az utóbbi években 50 körüli
taglétszámmal mûködünk. Ebben
az évben már hat új jelentkezõ
van, várhatóan így meghaladjuk
ezt a létszámot. A fiataloknál kiegyenlített a nemek aránya, nagyjából fele fiú, fele lány. A felnõtteknél több a fiú, de annál megbecsültebbek a leányok. Minden korosztály képviselteti magát, nagyjából egyenletes az eloszlás, szerencsére lassan a fiatalok felé billen a
mérleg. A legfiatalabbak 10-12évesek, de nyugdíjas tagunk is van
 kezdi Németh Gábor.
 Milyen eredményekkel büszkélkedhet a csapat?
 Minden eredményhez különleges emlékek fûznek. Felejthetetlenek a nagy gyõzelmek Nemessándorházán, itt elõször léphettünk fel
a dobogó tetejére, vagy a Pákán
aratott többszörös gyõzelem az Európa-bajnok felett. Marcali-Boronka országos versenye, itt a nõi és
férfi aranyat a kanizsaiak hozták el,
és az, amikor az egyesületbõl egyszerre hárman állhattak a dobogó-

ra. A szigligeti és sümegi történelmi bajnokságok, amit az utóbbi
években nem engedtünk ki a kezünkbõl. A körmendi gyõzelmek, a
Dél-dunántúli régió összetett és
egyéni bajnoki címei. Nem lehet
mindent felsorolni. Elégedettek vagyunk a Történelmi terem íjász Európa Bajnoksággal és az ezután
rendezett 3D Európa Bajnoksággal
kapcsolatban, ahol 12 nemzet vett
részt  sorolja az elnök.
 Milyen íjakat használnak?
 Nyitott egyesülethez méltóan,
szinte minden kategória íjait használjuk. Ezek alapvetõen középrészbõl, két rugós karból, esetenként
merevszarvból, a legmodernebb
íjaknál egy kiegészítõ mechanikai
rendszerbõl állnak. Eszerint 3 kategóriába sorolhatók: hagyományos,
összetett és egyszerû íjak. Egyszerû például a szkíta, magyar, a török, az eszkimó, és az angol íj, vagyis longbow  ahol ez az egyszerû inkább az eredeti, egy anyagból
való elkészítést jelenti. Ma ezek az
íjak is összetettek, több rétegbõl
üvegszál, karbon-fa kombinációval, modern technológiával készülnek. Jellemzõ sebességük: 180-220
km/h. A vadászreflex és olimpiai
íjak átlag sebessége: 200-230
km/h. A legmodernebbek a különbözõ csigás íjak, ahol mechanikus
áttételek segítségével több energiát
tudnak a nyílvesszõre átvinni. Sebessége: 270-350 km/h  mondja
Gábor  Nagyon fontos a nyílveszszõ is, a hagyományos íjászok fa, a
modernek karbon vesszõket használnak. Ezeket az íjakhoz kell illeszteni. Függetlenül az anyaguktól, százalékos illetve ezrelékes eltérés lehet a mechanikai tulajdonságaikat illetõen. A fiatalok jellemzõen a hagyományos nomád és a
vadászreflex íjakkal kezdenek.

Nagyjából egy év alatt eldõl, melyik számukra a legszimpatikusabb. Jellemzõen a három íj fajtát
azonos arányban választják.
 Hol és milyen idõközönként
tartanak edzéseket?
 Kezdõknek, az intenzív edzéseink kültéren, a General Electric
sportpályáján hétfõn, szerdán és
pénteken 17 órától kezdõdnek,
március utolsó hetétõl november
végéig. A köztes idõszakban csütörtökönként 18 órától, a Thúry iskola
tornatermében vagyunk. A Facebook oldalunkon és a honlapunkon
is folyamatosan frissülnek a hírek.
Az íjászok nagyon befogadóak. Ez
a sport, a szabadidõ élvezetes eltöltése, kiváló egészségmegõrzõ mozgásforma és nem utolsósorban öszszetartó közösség. Mindenkit várunk, azt szeretnénk, ha gyerekek,
anyukák, apukák, fiatalok és magukat fiatalnak érzõ idõsebbek is kipróbálnák. Nálunk a kiváló íjászoktól tanulhatnak, és közben megismerhetik ezt a kellemes idõtöltést.
 20-25 versenyen fogunk indulni, készülünk a diákolimpiára,
hagyományosan két versenyt rendezünk június és október elején.
Továbbra is szeretnénk az iskolák
programjaihoz hozzájárulni. A kanizsai Város napjára és a Dödölle
fesztiválra is szívesen vonulunk ki.
Nagy versenyünk idén, a 3D világbajnokság. Ide legalább négy versenyzõt szeretnénk eljuttatni.
Hosszabb távon szövetségeseket
keresünk egy kanizsai íjászcentrum létrehozásához. A szándék
több oldalról is megvan. Úgy látjuk összefogással, akarattal és tettekkel meg is valósulhat.
Szever Viktória

www.kanizsaujsag.hu
Kövesse híreinket
honlapunkon is
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Mûszaki tolmács
Külkereskedelmi ügyintézõ
Nehézgépkezelõ
Kamionsofõr
Recepciós
CNC gépkezelõ
Szakács, pincér
Nehézgépszerelõ
Kárpitos
Gyártósori szerelõ
Raktári munkás

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8 ált. iskola
8 ált. iskola

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei
Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. Földszinti Információs hirdetõ
táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között,
péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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Örömteli napokra számíthat. Ha
régen volt része romantikázásban,
most erre is lehetõsége lesz. Kedvese a céljai megvalósítását is segíti.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Ha úgy érzi, nem tud a problémáival
megbirkózni, lássa be, hogy le kell
adnia néhány terhet a válláról. Ezt
azonban megfontoltan tegye meg.
V.21.VI.21. Ikrek
Számtalan meghívásra számíthat a
közeljövõben. Tettre készen megköszöni valamennyit, de a választásnál mégis elbizonytalanodik.
VI.22.VII.22. Rák
Érzelmi élete úgy alakul, ahogyan ön
eltervezte. Kedvesével szinte fél szavakból is megértik egymást. Májusban segítõ égi hatásokra is számíthat.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Egy ideig erején felül kell teljesítenie,
hogy a családjának mindent meg tudjon
adni az ünnepekre. Az ünnepek után
azonban feltétlenül pihenje ki magát.
VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint önnek is kell
némi áldozatot hoznia azért, hogy harmonikusan teljenek az ünnepek. Avitás
helyzeteket érdemes lesz elkerülnie.
IX.23.X.22. Mérleg
Ha unatkozik a hosszú hétvégén és
megunja a tévézést, menjen el ibolyát
szedni barátaival. Érdemes ilyenkor
bejárni a város környékét is.
X.23.XI.22. Skorpió
Jó formában lesz a hétvégén. Ha kellõen kihasználja a meggyõzõ erejét,
bármit elérhet. Csak ki kell mondani
a kívánságát, és máris teljesül.
XI.23.XII.21. Nyilas
A hosszú hétvégén semmi oka sem
lesz a panaszkodásra. Jó irányba
haladnak elképzelései. Már csak el
kell köteleznie magát valakivel.
XII.22.I.20. Bak
A tavasz virágai már díszítik lakásának
ablakait. Engedje magához az évszak
gyógyító energiáit, és élvezze a nyugalmat. Pénzügyekkel ne foglalkozzon.
I.21.II.19. Vízöntõ
Ki kell találnia, mi módon tud változtatni a pénzügyein. Ha a spórolással nem
ér el kellõ eredményt, keressen egy
pénzügyi tanácsadót a családjában.
II.20.III.20. Halak
Mostanában úgy érzi, a jó gondolatait és
ötleteit szívesen megosztaná másokkal
is. Ne fojtsa magába ezt az érzést, bátran
bontakozzon ki a környezetében.
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Számos
vb-kvalifikációval
A Dance Star Hungary ESDU
2016 elnevezésû látványtáncversenyt rendezték a nagykanizsai HSMK-ban, melyen végül
32 gyakorlat 82 versenyzõje
kvalifikálta magát a május végén sorra kerülõ poreci világbajnokságra.
A házigazda Szan-Dia FSC táncosai közül szólóban aranyérmet a Kiscica - Ujj Viktória (acrobatic dance
gyerek kategória), a Marry Poppins Kurucz Petra (musical theatre gyerek), a Good bye - Szabó Tímea
(open felnõtt) és a Rabiosa - Csányi
Csilla (MTV Commericial felnõtt)
produkció szerzett. Ezüstérmesek a
California - Szabó Tímea (lirical felnõtt) és a Popey - Varga Fanni (open
gyerek) elõadás lett, míg bronzéremmel a Farkas - Tizedes Renáta (acrobatic dance felnõtt) lett gazdagabb.
Az úgynevezett párosok-hármasoknégyesek versengésében elsõként
Flinstones - Solymosi Vivien és
Kurucz Petra (acrobatic dance gyermek), a Pinocchio - Zsohár Fanni és
Ujj Viktória (open gyermek) és az
Im an Albatros - Varga Izabell és
Kátai Lora (open felnõtt) zárt. Ezüstérmet a Bang Bang - Lovkó Bonita
és Kisgyura Anna (acrobatic dance
felnõtt), A váza - Taródy Csenge és
Ács Barbara (open gyermek), a My
boyfrends back - Varga Fanni és
Felde Zorka (MTV Commericial
gyerek), a Bangbang - Váradi Luca
és Molnár Lilla (MTV Commericial
junior) és a 4ever Madonna Skanecz Sára és Poszovecz Hanna
(MTV Commericial felnõtt) elõadás
szerzett, míg bronzérmesként a Little
Party - Kovács Patrícia és Kátai Lora
zárt. Csoportban elsõ lett a Common
and dance (acrobatic dance felnõtt), a
Színesceruzák (open mini), az Almamagok (open gyermek) és az European union (production number junior) táncos produkció. Második
hellyel gazdagodott a Csillagjegyek (acrobatic dance junior), a
Dzsungel könyve (musical theatre
gyerek) és az Olympia (open junior), bronzérmet pedig a Hajlakk
(musical theatre gyerek) elõadói
vehettek át. Formáción belül elsõséget a Biliárd (acrobatic dance
gyerek), az Éden (acrobatic dance
felnõtt), az Ali Basha (open gyerek), a Szüret (open junior), a Viva
Las Vegas (open felnõtt), a 101
kiskutya (production number gyerek), a Hófehérke (production
number junior) és az Óz (production number felnõtt) ünnepelhetett,
míg második lett a Popcorn (open
gyerek).

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Köszöntötték városunk
legjobb sportolóit
A 2015. esztendõben nyújtott kiemelkedõ sportteljesítményéért 27
sportágban  az iskolákkal együtt  30 sportegyesület 383 sportolója
vehetett át elismerést a HSMK-ban megrendezett ünnepségen.
Azokat
a
sportolóinkat
köszöntötték, akik városunknak,

egyesületüknek, iskolájuknak jó
hírét vitték az ország számos

pontjára és határainkon kívülre
is.
 Önök képviselik a sikeres jövõt,
kedves fiatal sportolók, mert már
bizonyították, hogy képesek meglelni
az útjukat, amelynek célja a teljesebb
és gazdagabb élet  hangsúlyozta
köszöntõ szavaiban Dénes Sándor
polgármester.  Ezt az utat az akarat
jelölte ki önök számára, amelyet
fontos megerõsíteni bátorítással és
motiválással. A mai napon azért
vagyunk itt, hogy támogassuk helyes
útjukon, elismerésünkkel segítsük
önöket céljaik elérésében. A vállunkra vegyük önöket, hogy valóban
érezzék: óriások, akiknek komoly
feladatuk van, látják messzi céljukat a
magasból, de szükségük van a támogatásra is, mert az út megtétele sok
akaratot kíván még.
Az oklevelet és az emlékérmet
Dénes Sándor, valamint Karádi
Ferenc és Tóth Nándor alpolgármesterek nyújtották át a
sportolóknak és edzõiknek.
B.E.

Rajtolt a Kanizsa Bajnokság
A Nagykanizsai TE 1866 és a
Jigoro Kano Alapítvány szervezésében került megrendezésre a
cselgáncs Kanizsa Bajnokság elsõ fordulója.
A versenyre elõzetesen a diák CB-A, serdülõ, ifjúsági és junior
korcsoportban 65 fõ nevezett 4 város (Nagyatád, Nagykanizsa, Somogyszob, Zalaegerszeg) klubjából,
végül 51 versenyzõ léphetett tatamira.
Az NTE versenyzõinek egyéni
eredményei. 1. helyezettek voltak:
Garai Emese, Garai Nimród, Nagy
Adrián, Garamszegi Bálint, Simon
Barnabás és Nagy Krisztofer, 2.
helyezettek voltak: Szeghy Tamás,
Farkas Gábor, Köveskáli Regõ. 3.
helyezettek voltak: Termõ Kristóf,
Kovács Zoltán, Ludnik Máté.

INGATLAN

Ne hagyja ki az állami támogatás
lehetõségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület
eladó. Családi és társasház építésére is
alkalmas.
Érd.: 0630-227-3294
(7759K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a.
szám alatt egy 1110 m2-es,
közmûvesített, tehermentes telek, bontandó kicsi házzal. Buszmegálló 50
méterre. Vásárolja meg és építsen a
Csok-kal. Érd.: 0620-388-4056, 0620382-3085 (7764K)

Kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak: Csetneki Barnabás (NTE 1866),
Kliment Zalán (Nagyatád), Musztács
Izabella (NTE), Kovács Ákos (NTE)
és Zsupek Marcell (Somogyszob).

Csapatversenyben a zalaegerszegiek gyõztek, az NTE, az atádiak és a szobiak elõtt.

Kiskanizsán belsõ felújításra szoruló,
120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken)
eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást vagy házat vennék! Tel.:
0630-302-0680. További elérhetõség:
e-mail: 585.667@gmail.com (7768K)

elõkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István,
0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra

P.L.

VEGYES

Nyulak  felszámolás miatt  több
változatban (fajta) eladók Kiskanizsán.
Érd.: 0630-657-3371 (7770K)
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UFC Nagykanizsa (7.)  TiszaÉp Sipospékség Zalaszentgróti
VFC (10.) 2-1 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 120 nézõ. Vezette: Papp Á.
(Filinger, Horváth B.). G.: Orbán
A. (44.), Péntek (87.), illetve Gájer
P. (18.). Nagykanizsa: Osbáth Schuller, Boros, Papp T., Hóbor,
Gyepes (Völgyi D., 55.), Orbán A.,
Rácz Sz. (Pál M., 89.), Horváth B.,
Bene G. (Novák, 80.), Péntek. Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.

A
hazaiaknak
(baloldali
képünkön piros mezben) az elsõ
félidõben az amúgy foghíjas kerettel érkezõ szentgrótiak sarokrúgásai okoztak nem kevés fejtörést,
egy ilyen helyzetbõl meg is szerezték a vezetést a vendégek. A kanizsaiak próbálták ráerõltetni akaratukat ellenfelükre, de ez csak a játékrész végére realizálódott úgymond gólban, akkor a Péntek Adrián által kiharcolt szabadrúgást tekerte Orbán Attila a hálóba.
A második 45 percben már érezhetõ volt, hogy a hazaiak frissebben
mozognak. Akadt aztán vitatott
büntetõ-helyzet mindkét oldalon,
egyet a végén a hazaiaknak be is fújt
a játékvezetõ, melyet Péntek gólra
váltott, így az UFC Nagykanizsa
második tavaszi szezonbeli meccsét
is megnyerte. Nem hiába volt nagy
az öröm az UFC öltözõjében, az
edzõ, Gombos Zsolt pedig már felszabadultabban értékelhetett.
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (10.)  Olajmunkás
SE Gellénháza (5.) 3-2 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
16.
forduló.
Kiskanizsa, 80 nézõ. Vezette:
Dencs G. (Czifra, Beke). G.:
Földesi (4.), Mulasics (65.), Dol-

LOMTALANÍTÁS
2016. év
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is elõzetes
egyeztetés szerint lomtalanítunk.
A lomtalanítási akció 2016. április 4-tól 2016. április 30-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-tól
április 15-ig, munkanapokon 13.00-16.00-ig a Futurus-Pannonia
Nonprofit Kft. 0693-537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni. A
társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévõ szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett idõpontra a Szolgáltató a lomhulladék menynyiségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén,
szombatonként történõ lomtalanításra van lehetõség (04.09., 04.16.,
04.23., 04.30.). A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan elõtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretû lomhulladékot zsákban vagy
dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelõzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag
nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõ-

mányos (87.), illetve Szabó B.
(30., 57.). Kiskanizsa: Póka Ganzer, Mulasics, Csordás, Horváth G., Dolmányos, Ötvös, Piecs,
Földesi (Horváth Zs., 88.), Kálcsics F., Lukács I. Vezetõedzõ:
Sneff Ferenc.
Annyiban mindenképpen egyedi
találkozóra
készülhettek
a
Kiskanizsai Sáskák háza táján,
hogy kapujukat egy hálóõrként a
Gellénháza ellen debütáló, eddig
mezõnyjátékosként többnyire csereként szóhoz jutó focista, Póka
Ferenc védte. Mivel az élmezõnyhöz tartozó Olajmunkás volt az ellenfél a megyei elsõ osztály aktuális fordulójában, arra lélekben felkészülhetett az ifjú labdarúgó,
hogy dolga lesz bõven, no, de
hogy szinte rögtön egy büntetõrúgással szembesül, arra talán még õ
sem gondolt.
Az ellenfélnél meg bizonyára
arra nem, hogy Póka kivédi azt a
bizonyos tizenegyest, ráadásul a
Sáska meg is szerezte a vezetést,
onnan pedig jöhetett az ellenfél.
Jöttek is, az elsõ félidõ derekán
egy szabadrúgást már nem tudtak
hárítani a hazaiak, mi több, a második félidõben Szabó Bence a
vendégek oldalán már duplázott, s

így bizony az eredmény akár még
csúnyának is ígérkezett volna...
A kiskanizsaiak azonban összekapták magukat, elõbb egyenlítettek,
majd a lassan sajátosságukká váló
eszközzel operáltak: ezúttal Dolmányos Márk ragasztott nagy bombagólt az ellenlábas hálójába. Innentõl
a vendéglátók  elõnyüket védve 
már lehozták a meccset és egy roppant értékes gyõzelmet könyvelhettek el a bajnokságban. (Jobb oldali
képünkön a hazaiak jobb oldali védõje Ganzer Szilárd ellenfele elöl
tisztázva indítana egyben támadást a
találkozó második félidejében.)
P.L.

edény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom
továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket,
kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer,
vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyrõl csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven) gyûjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy
az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg,
papír, mûanyag, fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt
helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladékgyûjtõ szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a
rendszeres hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerzõdésû, illetve díjhátralékos ügyfeleinktõl a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetõsége van fenti a lakossági
lomtalanítási akciótól eltérõ idõpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel, az Ön Szolgáltatója:
Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Az akció május 31-ig tart.

Bemutató udvar
Nagykanizsa,
Magyar u. 166.
Tel.: 06-30-431-2452

MOBILMÁNIA KONCERT  HSMK,
március 18. 19 óra. HERNÁDI PONT 
HSMK, március 22. 19 óra. HÁY COME
BECK  Medgyaszay Ház, március 23. 19 óra.

