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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVIII. évfolyam 11. szám
2016. március 24.

Plitvicei tavak
2016. április 9., május 22., június 25.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fõ

Bled-Bohinj-Savica vízeséssel
2016. április 10.
Részvételi díj: 7.900 Ft/fõ

Zotter csokigyár
- Riegersburg- Graz
2016. április 16. május 21.
Részvételi díj: 4.900 Ft/fõ

Pápa-Pannonhalma-Zirc
2016. április 17.
Részvételi díj: 6.500 Ft/fõ

Bécs-Schönbrunn
2016. április 23.
Részvételi díj: 5.700 Ft/fõ

Bécs császári pompája
egy kis csokis kényeztetéssel
2016. április 30.
Részvételi díj: 5.700 Ft/fõ

Ausztria: a sós tavak vidéke
2016. április 30.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ
(A részvételi díj tartalmazza az utazás
és az idegenvezetés költségét. A
részvételi díj nem tartalmazza a belépõk
és a BBP biztosítás árát.)

Barangolás toszkán tájakon
A táj szerelmeseinek
2016. május 27-31. (4 éj)
Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 /fõ

Körutazás Olaszországban...
2016. június 24-29. (4 éj)

Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei
- Capri sziget - San Marinó
Részvételi díj: 99.900 Ft/fõ
Körutazás Székelyföldön...
2016. július 14-20., szeptember 22-28. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ

Dél-Erdélyi körutazás
2016. augusztus 18-23. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ

Svájc
2016. augusztus 18-21. (3 éj)
Részvételi díj: 65.900 Ft/fõ

Caravaggio: Emmauszi vacsora (részlet)
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2016 húsvétjára
Az emberi lét  sajnos  szükségszerûen tökéletlen. Esik az
esõ, nem válaszolnak az üzenetünkre, megbetegszik a barátunk; és ezek csak a kisebb problémák. Nehéz mindezt megemészteni. Néha elábrándozunk arról, hogy milyen lenne egy
valóban tökéletes világban élni. Az ideális boldogságban, ahol
mindig az történik, amit akarunk  vagy ha még jobbat szeretnénk: az történik, ami valóban jó, ami mindenki javára
szolgál, még akkor is, ha mi esetleg elsõre nem ismerjük föl,
hogy mi lenne az.
Amikor életünk nehezebb kihívásaival találkozunk, kicsit másképp vetõdik föl a kérdés: a tökéletességrõl már rég lemondtunk,
de van-e egyáltalán megoldás a bajokra? Van-e válasz a szegénységre, a halálra, a föloldhatatlannak
tûnõ konfliktusokra, az ismétlõdõ
kudarcra?
Ha körülnézünk a világban, azt
láthatjuk az embereken, hogy a válasz nagyrészt hit kérdése. Akik hiszik, hogy minden rosszból van kiút, azok meg is találják azt; akik
pedig nem bíznak ebben, azok a
kudarcok és a szomorúság hatása
alatt élik le az egész életüket.

Számtalan filmet láthattunk arról,
hogy milyen energiát jelent, ha valaki bízik az életben, ha nem adja
föl. Gulag- és Auschwitz-túlélõk
beszélnek arról, hogy mennyit számít a hozzáállás: van, akit megerõsít a szenvedés, és van, aki megroppan alatta.
De mire alapozzuk a reményünket? Mi igazolhatja, hogy a roszszon aratott gyõzelem nem csak
látszólagos? Mivel indokolhatjuk
meg, ha életünk biztos alapjává
akarjuk tenni a reményt, a "pozitív
gondolkodást"?
A keresztény hit szerint erre a
kérdésre a húsvét ad végsõ választ.

Az emberré lett Isten azzal, hogy
vállalta a mi sorsunkat, örökre legyõzte a rosszat. Húsvétkor derült
ki egyértelmûen, hogy Isten mit
akar a földi élettel. Jézus sorsa mutatja meg azt, hogy a világ minden
nehézségére van válasz, hogy
elõbb-utóbb (néha bizony utóbb)
minden rosszból keletkezik, keletkezhet valami jó. Igaz, ez néha
csak a halálunk után következik
be.
A feltámadás konkrét történés,
de egyben jelkép is. Olyan esemény, amely megváltoztatja az
egész létünket. Arról szól, hogy
lehetséges jó kapcsolatban élni
Istennel és egymással, hogy
megtalálhatjuk a nehézségek értelmét, hogy megszabadulhatunk
a bûntõl is. Ez már a tökéletes
világ elõszobája, azé a világé,
amelybe majd halálunk után érkezünk el. A megkezdett örökélet.
Böszörményi Géza Sch.P.
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Milyen emberek voltak a dunántúli betyárok? Magyar Robin
Hoodokként, vagy egyszerû zsiványokként, netán fosztogatókként
portyáztak? A Thúry György
Múzeum múlt szerdán nyílt tárlata választ ad minderre.
Nincsen énnekem varrott dunyhám  Betyárok és betyár élet DélZalában, e címet viseli az idõszaki
kiállítás, mely a Thúry Múzeum, a
kaposvári Rippl-Rónai Múzeum és
a Balatoni Múzeum gazdag anyaga
révén mutatja be, az egykori, nagyon is aktív betyáréletet térségünkben. Dokumentumokkal, korhû relikviákkal  karabélyokkal, furkósokkal, puskákkal  de még eredeti betyárfészekkel is találkozhatnak
az érdeklõdõk a betyáros tárlaton.
Az ünnepélyes megnyitón Száraz Csilla, a Thúry György Múzeum igazgatójának üdvözlõ szavait
követõen, Dénes Sándor polgármester mondott köszöntõ beszédet.
 A különleges és érdekes kiállítás
segítségével betekintést nyerhetünk
múltunk és örökségségünk egy képzeletet megindító, valamint kultúránkat is meghatározó világába. Megismerhetjük azon legismertebb dunántúli betyárok életét, kedveseiket, életmódjukat és a megítélésüket felmutató forrásokat, akik az irodalmi és a
mindennapi tudatunkban egyfajta
magyar Robin Hoodokként a mi népi romantikus hõseink. Holott mindannyian tudjuk, hogy tolvajok, fosz-

togatók voltak, mégis a hozzájuk fûzött képek a pozitív hõseink sorába
illesztik õket. Aminek talán hányatott
történelmünk, idegen népekkel vívott harcaink sokasága az oka, és így
velük inkább tudtunk azonosulni,
mert lázadókat, igazságukért harcolókat láttunk bennük, akikben benne
van a magyar turpisság, kreativitás és
ügyesség  hangsúlyozta Nagykanizsa elsõ embere.
 A magyar nép emlékezetében
azért válhatott oly közkedvelt szereplõvé a betyár, mert az általa vállalt életforma, értékítélet nagyon is
hasonlított arra a képzetre, amelyet
a köznép mindig is igazából valódinak, s magyarnak könyvelt el  írja
Vukics Ferenc, a Betyárok és pásztorok tudása címû tanulmányában.
A betyárság fogalma így talán a
közösséget, a meg nem alkuvást
jelenti számunkra, az összetartást

Fotók: Hohl Zoltán

Savanyú Jóska, Milfajt Ferkó,
Palkó Jancsi és a többiek
és a barátságot. Ahogy Móricz
Zsigmond fogalmazta meg: Senki
úgy a barátjához nem ragaszkodott, mint a betyár. Mert a betyárnak ez az egy van, ha van: a barátja. Kiátkozta õtet apja, anyja, testvérei, de a barát kitart mellette.
 Néha mi magyarok is úgy érezzük, hogy a világban egyedül bolyongunk, hogy kicsit különcök vagyunk
történelmünkkel, hagyományainkkal,
nyelvünkkel, véleményünkkel és cselekedeteinkkel  hangsúlyozta a polgármester. Így csak azokra számíthatunk, akik a barátainkká váltak az
utunk során és kitartottak mellettünk.
Talán éppen ez az egyik oka, hogy a
betyárok és a betyárság számunkra

nem a teljesen negatív emberi tartomány része. Inkább azt mondhatjuk,
hogy a betyárokról alkotott kép kissé
homályos és keveredik benne számos
pozitív romantikus elem az emberi

gyarlóság és kiszolgáltatottság negatív élményeivel.
Ez a kiállítás azonban egy lehetõség, hogy múltunk e mélységes
kútjába tekinthessünk, és egy tisztább és világosabb képet alkothassunk e titokzatos világ lakóiról, a
betyárokról  zárta szavait Dénes
Sándor.
Voltak, akik muszájból, és voltak
olyanok is, akik akaratukon kívül lettek betyárok. Érdekes történeteket
osztott meg a jelenlévõkkel Kardos
Ferenc. A néprajzkutató tárlatnyitóbeszédében mesélt az egykori szökött
katonákból és a pásztorokból lett betyárokról. Azokról is, akikbõl késõbb
gyilkos zsiványok, haramiák lettek.
Szerelmi történetek is átszõtték a betyárok élet, olykor nõk is keveredtek
a duhaj, sokszor bandákba verõdött
legények közé. A leghíresebb köztük
Bödõ Böske volt. Õt is megismerhetik, csakúgy, mint Palkó Jancsit, Sa-

vanyú Jóskát, Hajnal Jancsit, Németh
Pált, avagy a legismertebb zalai betyárokat, ha megtekintik a kiállítást.
Sz.Zs.

Tovább zöldül
a belváros
A városrehabilitáció keretében folyamatosan zajlanak a Fõ
út befejezõ munkálatai. Míg az
alsó szakaszon a kivitelezõ munkatársai jelenleg a gyepszõnyeget fektetik, addig az út a felsõ
részén tovább folyik a járdaburkolat valamint a csatorna építése. A Fõ út teljes mûszaki átadására és forgalomba helyezésére
várhatóan áprilisban kerül sor.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: 0620-519-5305. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft.
ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor,
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Nekünk sem kõ van a szívünk
helyén. Igaz, az agyunk helyén
sem.  mondta február végi évértékelõjében Orbán Viktor.
Elõzõ nap Kanizsán Márfi Gyula szólt hasonlóképpen.  Jézus
nem csak azt mondta: legyetek
szelídek, mint a galambok, hanem azt is: és okosak, mint a kígyók. A veszprémi érsek után
Földi László, egykori hírszerzõtiszt beszélt:  Ez nem migráció, hanem invázió! Akarunk-e
áldozatok lenni? A háború errõl szól. A konferencia elõadásainak ismertetését jelen tudósításunkkal zárjuk, de Olvasóink visszahallgathatják valamennyit a Magazinok KanizsaTV elnevezésû YouTube csatornán.
Senki sem meri kimondani, de
én elég kis embernek tartom magam, így ki merem mondani. 
indokolta a pördeföldei születésû
fõpap, miért nevezi meg Európa
iszlamizálásának támogatóit. 
Támogatják õket a szaúd-arábiai
bankok. Azután az amerikai zsidó bankok, gondoljunk Soros
Györgyre. És az európai keresztények, Angela Merkel.  Utalt
arra a tavaly októberi interjújára,
melyet a veszprémi Napló közölt. Bírálták õt utána segélyszervezetek, nekik válaszolva az
érsek úr leszögezte, a muszlimok
éppoly übermenschek, mint a nácik. Ez a felsõbbrendûségi tudatuk váltotta ki belõle, hogy megfogalmazza parancsolatát: Szeresd a muszlimot, mert keresztény vagy, és õ is ember! De ne
bízz meg benne, mert õ nem keresztény, és nem tekint téged embernek!  ezt hallva a közönség
tapsa szakította félbe elõadását. 
Püspökként el kell mondanom 
folytatta  , hogy ennek a migrációnak fõ okai mi vagyunk. Elhagytuk keresztény gyökereinket. Létrehoztunk magunk körül
egy eszmei, annak nyomán szociológiai vákuumot. A szexualitást elszakítottuk a szerelemtõl, a
szeretettõl, az élettõl. Ennek következménye az elnéptelenedés
és a munkaerõhiány. (Soros
György egyik magyarországi sajtóterméke elõbbi szavaiba kötött
bele alpári módon, melyre az érsek csak így reagált: a küldetéssel jár.)

Annak idején a szentté avatott
II. János Pál pápa sokat kérte az
Unió vezetõit, az alkotmány elõszavában említsék meg Európa
keresztény gyökereit. Erre nem
voltak hajlandók, ami annál is
visszatetszõbb, mert a görög-római hagyományt és a felvilágosodást megnevezték. Pedig elõbbit a kereszténység hagyományozta át, utóbbinak pedig megvannak a keresztény gyökerei.
Ám a kereszténységtõl elszakítva a szabadságból szabadosság,
ultraliberalizmus lett.  Én magamat liberális felfogásúnak tartom, nem akarok diktatúrában
élni.  jelentette ki Márfi érsek.
 Ám a szabadság túladagolása
hasonlít a gyógyszer túladagolásához. Majd egykori pannonhalmi bencés diákként visszaemlékezett az ott látható freskóra. Az
abroncsait vesztett, emiatt tartalmát vesztett hordó melletti
feliratra: Libertate periit, azaz
Tönkrement a szabadságtól. Az
egyenlõségbõl meg egyformaságot csináltak  utalt többek közt
a gender ideológiára.  Hát nekünk kell, püspököknek, papoknak megvédeni, hogy a nemiség
jó dolog, hogy az Isten az embert férfinak és nõnek teremtette?
Ezután az egyszeri idelátogató
marslakó példáján szemléltette
az európai helyzet fonákságát.
Hiszen az Unió alkotmányának
elolvasása után a marslakó méltán furcsállhatja, miért írunk
2016-ot, miért a vasárnap a heti
pihenõnap, ha ennek okáról hallgat a preambulum. Az európai
kultúra érthetetlen a kereszténység nélkül, példákat sorolt a zene, az irodalom, a festészet, a
szobrászat remekei közül.  A
milánói dómot vagy a toledóit
kik építették, a görög-rómaiak
vagy a szabadkõmûvesek?  kérdezhetné a marslakó. És megtudná, hogy a keresztények. Majd
megkérdezné, a személyiségi
méltóság honnan származik? Keressék ezt a fogalmat az iszlámban! Mindezek után a marslakó
megkérdezné: Európaiak, ti normálisak vagytok? S maga felelne
rá: Bizony mondom, nem vagytok normálisak, mert elvágtátok
magatok alatt a fát. Ezért Márfi
érsek így zárta elõadását: Ha túl
akarjuk élni a migrációt, térjünk

vissza keresztény hitünkhöz. Akkor még van remény, hogy Európa megmenthetõ, különben
nincs!
Mindig tudtam, hogy a titkosszolgálatnak van a legnehezebb
dolga, de ilyen elõadók közt a
legnehezebb.  kezdte elõadását
Földi László, egykori hírszerzõ
ezredes. Felidézte az európai
gyávaság jelképét, az 1938-as
müncheni egyezményt. Majd
idézte Churchill ekkor mondott
szavait: Anglia választhatott a
szégyen és a háború között. Anglia a szégyent választotta, és
mégsem fogja elkerülni a háborút. Ebben a helyzetben nekünk
Churchillre kell figyelnünk. 
Bocsásson meg nekem a püspök
úr, nem tudom úgy folytatni,
ahogyan abbahagyta. Európában
nem háború lesz. Már háború
van. Elemezte, miért éppen
2015-ben indult meg az invázió 
melyet eléggé el nem ítélhetõ
módon sokan migrációnak hívnak. Azonban  ismertette a
szakértõ  a migrációnak pontos
MBP-je, azaz Migrációs Biztonsági Protokollja van. Az 1956-os
forradalom leverése utáni magyar menekültek példáján ismertette ennek mibenlétét. A nyugati
titkosszolgálatok lenyomozták,
kivel állnak szemben, nehogy
szovjet ügynök adhassa ki magát
menekültnek. Most azonban
semmiféle védelem nincs. Nem
csak a robbantás terror. A törvények, köztük a közlekedési törvények semmibevétele is. Ezrek
gyalogoltak az autópályán. A háború nem akkor kezdõdik, amikor lõnek  a terep felmérése is
ide tartozik. Az egykori katona
elmagyarázta, hogy a 4. generációs hadviselés miben különbözik az elõzõ háromtól. Ma meg
akarják gyengíteni Európát, meg
akarják akadályozni Európa

megerõsödését. Ennek állomása
az ukrán konfliktus is. Mindegy,
hogy tudatosan vagy anélkül, ehhez a hadüzenet nélküli háborúhoz az Unió vezetõi is felsorakoznak.
A politika az egyetlen tudomány, amely nem hibázhat. 
szögezte le az Információs Hivatal hajdani mûveleti igazgatója. Hiszen beláthatatlanok egy
tévedés következményei, nincs
még egy dobás. Másik oldalról
pedig minden eszköze megvan a
döntések elõtt a megfelelõ információk beszerzéséhez. Túl sokat
beszélünk arról, mi történt, mi a
helyzet, ezt ragozzuk.  folytatta Földi László. Mi a megoldás?
 erre kell választ adni. Stratégiai értelemben a válasz végtelen
egyszerû: Európát meg kell védeni. Ennek szabályai vannak. A
háborút nem lehet békés eszközökkel megvívni. Megfelelõ, új
törvényekre van szükség, egyszerûen nem lesz más lehetõség.
A védelem azt jelenti, hogy nem
szabad engedni, hogy Európa
földjére lépjenek. Azok elõtt,
akik onnan jönnek, ahol használják is a fegyvereket, semmit
sem ér a fegyverek mutogatása.
Az itt lévõ katonák jól tudják, a
feltorlódott tömeget, ha megindul, csak fegyverrel lehet megállítani. Az ittlévõket ki kell utasítani.
Egyetértek a püspök úrral, ezek
az emberek áldozatok lesznek.
Egy lehetõségünk van, el kell
döntenünk: akarunk-e áldozatok
lenni. A háború errõl szól. Egy
amerikai filozófus mondta: A
libralizmus nem más, mint Európa öngyilkosságának filozófiája.
Úgy tûnik, hogy igaza volt.  fejezte be elõadását a titkosszolgálati szakértõ.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Az önvédelem kötelesség
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Tovább a hagyományõrzés jegyében:
A Kiskanizsai Polgári Olvasókör útjai

Száznegyvenhatodik születésnapját ünnepelte a hétvégén a
Kiskanizsai Polgári Olvasó Kör.
Elõtte nem sokkal évértékelõ
közgyûlést tartottak. Elfogadták
az elnök, Salamon Sándorné beszámolóját a kör elmúlt évi tevékenységérõl, valamint megvitatták és elfogadták az idei évre kitûzött feladatokat. Új titkárt is
választott a tagság Hartainé Bobai Éva személyében, aki mindenki örömére elvállalta ezt a
megbízatást.
A részletekrõl, az elnöki teendõket 7 éve ellátó (elõtte 3 évig titkár) Salamon Sándornéval beszélgettünk.
 Az önkormányzat pályázatán
nyert pénzbõl eszközöket is vásároltunk, hiszen az orvosi elõadásokat egészségügyi, vérnyomás-, koleszterin-, és vércukorszint mérés
elõzi meg. Sikeres pályázatunk
összegét használhattuk fel az Árvácska Dalkör ruhatárának frissítéséhez, míg a Kulturális Alapból
kapott támogatást a kulturális kapcsolataink ápolására költöttük el.
Rendszeres az együttmûködésünk
a szlovéniai társklubbal és az Olvasókörök Országos Szövetségével, mely szervezetnek a Dunántúl
területérõl a mohácsiak mellett
csak mi vagyunk a tagjai. A többiek az Alföldrõl vannak, illetve a
határon túli magyarságot képviselik a szövetségben.
A nyáron  augusztus 12-14-ig
, mi leszünk a soros, háromnapos
országos találkozó szervezõi, lebonyolítói  sorolja az elnök a fontosabb teendõiket. Ezeknek az öszszejöveteleknek nemcsak az a cél-

ja, hogy megismertessük a többi
olvasókörrel a kiskanizsait, hanem
az, hogy mi is megismerjük egymást, azokat, akik megtisztelnek
bennünket azzal, hogy ellátogatnak hozzánk. Hasonló a gondolkodásunk a kulturális és szabadidõs
rendezvények szervezésénél. Mi is
figyelmet fordítunk a helyi hagyományok õrzésére és továbbadására, egészségmegõrzõ és ismeretterjesztõ elõadások szervezésére. Akkor kapja meg olvasókörünk a szövetség vándorbotját, melyet ünnepi mûsor keretében veszünk át. Ezt
a vándorbotot egy éven át birtokoljuk, mûsorainkban mint az összefogás szimbólumát szerepeltetjük,
majd 2017 nyarán továbbadjuk az
akkori nyári találkozót rendezõ olvasókörnek.
Távolibb településekrõl, az Alföldrõl és más országrészekbõl
utaznak hozzánk. Kevesen ismerik
városunkat, éppen ezért igyekszünk a legjobb programokkal
megörvendeztetni õket. Szállásuk
a Cserháti kollégiumban lesz, illetve kaptunk szóbeli támogatást a
Tourinform Iroda vezetõjétõl, valamint Száraz Csilla múzeumigazgatótól, mert szeretnénk közösen
meglátogatni a Kiskastélyt, a Magyar Plakát Házat, a múzeumot. A
programba iktatunk egy városi sétát is, melynek során megmutatjuk
Kanizsa nevezetességeit. Õnekik a
hegy nem azt jelenti, mint nekünk,
zalaiaknak, éppen ezért az egyik
olvasókörös tagunk felajánlására
eltölthetünk egy napot a hegyi birtokán. A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében arra kérjük
valamennyi olvasóköri tagunkat,
és Kiskanizsa lakosságát, hogy áll-

janak mellénk, és segítsenek bennünket.
 Visszatérve a beszámolóhoz,
az egyesület mûvészeti csoportjának a munkáját is jónak értékelték.
Az Árvácska Dalkör sok fellépést
tudhat maga mögött, pedig csak a
hétvégéken, vagy munkaidõ után
vállalnak szereplést, mivel a tagok
többsége dolgozik. Egy kivételével valamennyi dalos találkozóra
szóló meghívásnak eleget tudtak
tenni. Többször elutaztak Gyertyánosba, a Lendva közelében lévõ
szlovéniai településre, ahol énekeltek a falunapon és a borkóstolóval egybekötött húsvéti rendezvényeken. Õk a lendvai székhelyû,
Hajnal Mûvelõdési Egyesület
keretén belül tartják összejöveteleiket az egyesület anyagi támogatásával.
 Kölcsönösen örülünk a találkozásoknak, az évek során kialakult jó
kapcsolatnak újságolja Salamon
Sándorné.  A jó szomszédolást
jelzi jelenlétük a lendvai szüreten
és a kézimunka kiállításon, valamint a Málé Napon, ahol a kukoricás ételek széles választékát mutatták be a nagyközönségnek az ottaniak. A málésütõ versenyre ugyan
nem nevezetek be, de ennek ellenére vittek magukkal Kiskanizsán készült kukoricamálét, amit egy gyertyánosi recept alapján készítettek el
az asszonyok. A lendvai közönség
körében nagy tetszést arattak vele,
amit az is jelzett, hogy egy-kettõre
mind elfogyott a tálcákról. Hozzájuk hasonlóan, a szlovén olvasókörösök is gyakran jönnek a zalaiakhoz vendégségbe, az évfordulós ünnepségekre, a kiskanizsai búcsúba,
a dalos találkozóra és a Dödölle
fesztiválra.
Most azonban egy közelebbi eseményre kell figyelniük. A Kiskanizsai Polgári Olvasókor 146. évfor-

dulójára készülnek, melyet március
19-én ünnepeltek meg. Ez alkalomból szintén három fõt részesített erkölcsi elismerésben a tagság. A díjazottak személyérõl is döntöttek a
közgyûlésen. Aztán tavasszal egy
hosszabb út vár az olvasókör tagjaira. Áprilisban, az országos szövetség találkozójára, Hódmezõvásárhelyre várják a hagyományõrzõket.
A fõbb megbeszélnivalók mellett
elhangzott még egy felvetés a közgyûlésen. Méltánytalannak tartja
mindenki  mondta az elnök, hogy
fizetni kell terembérletet, illetve a
terembérlet áfa-ját az önkormányzat felé, akkor, amikor a Kiskanizsai Olvasókör épülete a kiskanizsai emberek adakozásából, felelõsségvállalása alapján épült fel, hiszen elõdeik, dédapáik ott jeleskedtek az építésénél.  Voltam a polgármesteri hivatalban és bíztam
benne, mi más elbírálás alá esünk,
mint a többi civil szervezet, de nem
tudták elengedni. Így a saját pénzünkbõl kell kifizetni ezt az összeget. Így, ha a meglévõ húzóerõ, az
életkora miatt lassan elfogy, nem
hiszem, hogy a fiatalok felvállalják, és tovább viszik ezt a feladatot.
Mi a magánéletünkbõl, a szabadidõnkbõl olyan sok idõt áldozunk
erre a hobbinkra, amit egy mai huszonéves nem biztos, hogy vállalni
tud. Javaslom a képviselõtestületnek, hogy gondolják át még egyszer a kérésünket, mert nagyon sok
civil szervezet vegetál éppen az
anyagiak miatt. Sokuknál nem látok elég aktivitást. Tartanak ugyan
taggyûlést és egy-egy rendezvényt,
s mivel nem tudnak költeni ilyesmire, jó idõ esetén elmennek valamelyikük családi birtokára, vagy
például a templom közösségi házába. Itt nálunk a Sarlós Boldogaszszony Templom plébánosa, dr.
Páhy János úr mindig nagyon szívesen a rendelkezésükre bocsátotta
a helyiséget  foglalta össze az olvasókör közgyûlésén elhangzottakat Salamon Sándorné elnök.
B.E.

Elismerték a Kiskanizsért tévõk munkáját
A megalakulásának 146. évfordulóját ünneplõ Kiskanizsai Polgári
Olvasókör vezetése immár 8. alkalommal adott át erkölcsi díjakat azon
tagtársainak, akik sokat tettek az olvasókörért, és a kiskanizsai hagyományok megõrzéséért.
Az elismeréseket Németh László és Németh Lászlóné, Anek István és
Anek Istvánné, valamint Göttli Györgyné vehette át Dénes Sándor polgármestertõl szombat délután, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban
tartott rendezvényen. Az összejövetelen megemlékeztek az olvasókör
alapítóiról és az alapítástól eltelt idõben végzett munkáról is.
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Már lehet jelentkezni az
idei TeSzedd! szemétgyûjtési
akcióra, amely most elõször
négynapos lesz, április 28. és
május 1. között várják az önkénteseket  tájékoztatta a
Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) az MTI-t.
Az idén hatodik alkalommal
megrendezendõ eseményre április 18-án éjfélig lehet regisztrálni a www.teszedd.hu oldalon,
ahol minden, az akcióval kapcsolatos tudnivaló megtalálható.
Országszerte várják a baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket, családokat és diákokat,
óvodáskortól az egyetemistákig.
Az FM közleménye szerint a
TeSzedd!  Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akció az ország
legnagyobb önkéntes mozgalma.
Idézik V. Németh Zsoltot, a tárca
környezetügyért, agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelõs államtitkárát, aki kifejtette, a TeSzedd!del idén is kapcsolódik Magyarország a Lets Clean Up Europe!
(Tisztítsuk meg Európát!) nemzetközi szemétgyûjtési akcióhoz,
amelyben évek óta a magyar önkéntesek messze a legaktívabbak.
Tavaly Magyarország adta a szemétgyûjtési helyszínek és a résztvevõ önkéntesek több mint felét a
Lets Clean Up Europe! összeurópai kezdeményezéshez.
A TeSzedd! akciót az FM fenntartásában mûködõ OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság szervezi. A kezdeményezés logisztikai támogatója most is
a Magyar Posta Zrt., együttmûködõ partnerként a korábbiakhoz hasonlóan a Magyar Természetjáró
Szövetség és a Fõkert Nonprofit
Zrt. segít a megvalósításban.
Idén is nagy szükség van koordinátorok jelentkezésére, valamint a
találkozási pontokhoz csatlakozó
önkéntesekre. A koordinátorok
most is létrehozhatnak nyílt és zárt
találkozási pontokat, az elõbbiekhez bárki csatlakozhat, utóbbiak
esetében a koordinátor csak a saját
önkéntes csapatával szedi a szemetet. A szemétgyûjtéshez szükséges eszközöket, a zsákokat és a
védõkesztyûket most is a hulladékgazdálkodási igazgatóság biztosítja, amely gondoskodik a szeméttel megtöltött zsákok elszállításáról és ártalmatlanításáról is.

Huszadik születésnap
dalos találkozóval

Fotó: Bakonyi Erzsébet

TeSzedd!

Gálamûsorral ünnepelte húsz
éves jubileumát a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház MAMIK Hagyományõrzõ Dalköre.
A kórus ez alkalommal rendezte
meg a nevéhez fûzõdõ IX. Dalos
Találkozót, 240 fellépõvel. Az
ünnepséget Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház intézményvezetõje
nyitotta meg. Köszöntõt mondott Dénes Sándor polgármester
és Fehér Imre, a MOL Nyugdíjas
Klub elnöke.
Dénes Sándor a kórustagok hagyományõrzõ tevékenységéhez
kívánt sok örömöt, valamint azt,
hogy az általuk megálmodott cél,

és a jövõnek szánt cselekedetük érje el, hogy újabb és újabb generációk találjanak egymásra, õrizve a
magyar kultúra legfõbb értékeit.
Elismerõen szólt arról, hogy mindig jelen vannak a városunk és a
térség eseményein, aktívan részt
vesznek gazdag örökségünk megmutatásában, díjakat és elismeréseket szerezve nemcsak önön maguknak, de közösségünk egészé-
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nek is. A köszöntõket követõen
Kámánné Szép Terézia ajándékot
nyújtott át a húsz éves mamiknak, kiemelve Gál Ferencné szervezõmunkáját, és a csoporthoz egy
éve csatlakozott eszteregnyei harmonikást, Bóka Lászlót, akinek
köszönhetõen hangszeres kísérettel szerepelhet a dalkör. Az igazgatónõ szavai után a dalkörök vezetõi léptek színpadra, s nyújtottak át
ajándékot az ünnepelteknek.
A dalos találkozó mûsorában a házigazdák mellett fellépett a Honvéd
Kaszinó Énekkara, a Nárcisz Nyugdíjas Klub (Babócsa), a TUNGSRAM
Dalkör, a Hagyományõrzõ Dalkör
(Újudvar), az Õszirózsa Dalkör
(Eszteregnye), a Palini Dalkör, a Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör
(Bajcsa), a Nótakedvelõk Klubja
(Nagyrécse), a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház Kodály Zoltán
Énekkara, a Nefelejcs Dalkör
(Szepetnek), a Fûzvölgyi Dalostársak, az Olajbányász Népdalkör (Lovászi), a Népzenei Csoport (Zalakomár), a Hagyományõrzõ Dalkör
(Fityeház), a Gyöngyvirág Tánckar
(Nagykanizsa), a Vasas Férfi Kórus
(Zalaszentbalázs) és Sulyokné Nagy
Erzsébet (Nagykanizsa).
B.E.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi idõpontokban és helyeken szervez véradást:
2016.03.31. (csütörtök) 13:30 - 15:00 óra Vöröskereszt.
2016.03.31. (csütörtök) 16:30 - 18:00 óra Miklósfa.
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Klímareferensek
lettek
Átvehették a képzéssorozat sikeres elvégzését igazoló tanúsítványaikat Nagykanizsán azok a
többségében
önkormányzati
szakemberek, akik az elmúlt hetekben részt vettek a négy modulból álló, nyolcnapos klímareferens-képzésen Zala megyében. Az
oklevelüket átvevõ klímareferensek  részben a Nemzeti Klímaadaptációs Hálózat tagjaiként 
sokat tehetnek majd szûkebb-tágabb környezetükben a klímaváltozás hatásai ellen. A tanúsítványokat Riesz Lóránt, a programban konzorciumi partnerként
közremûködõ Herman Ottó Intézet környezetértékelési osztályvezetõje adta át a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ épületében.
 A Nyugat-dunántúli régió a
Kárpát-medencének az a térsége,
amely a leginkább alkalmas a szélenergia kiaknázására, akár nagyobb
teljesítményû szélerõmûparkok telepítésére is. Az itteni, kiváló minõségû termõföld a biomassza-termeléshez nyújt remek adottságokat,
Zala megye termálkincse pedig a
földhõ megújuló használatára ad lehetõséget  mondta el a képzéssorozat zárása alkalmából Riesz Lóránt.
A Herman Ottó Intézet környezetértékelési osztályvezetõje reményét
fejezte ki, hogy a tanfolyamot sikerrel teljesítõ klímareferensek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy Nagykanizsa és a környezõ települések a
most zárult európai uniós fejlesztési
idõszakhoz hasonlóan az elõttünk
álló hétéves költségvetési ciklusban
is számos sikeres, a környezeti
fenntarthatóságot és a megújuló
energiaforrások felhasználásának
elterjesztését célzó programot valósíthassanak meg.
A Nagykanizsán 2015. november 23-án elindult, négyszer kétnapos képzés részeként a résztvevõk
a klímaváltozással és annak magyarországi hatásaival, egy-egy
ország, régió vagy éppen település
sebezhetõségének mérésével és a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás rugalmasságának lehetséges
fokozásával, a települési klímaváltozási stratégia készítésének lépéseivel, a projektekhez, pályázatokhoz tartozó pénzügyi és technikai
ismeretekkel, valamint a projektekhez kapcsolódó kommunikáció
eszközeivel ismerkedhettek meg.

2016. március 24.

Új dimenziók a mozgásoktatásban
Rendhagyó sporteszköz-bemutatónak adott otthont a Zrínyi-Bolyai Általános Iskola csütörtökön. Ugyanis az intézményben mutatták be az országban
elsõként azokat a légszõnyegeket, melyek sokoldalúságuk révén kiválóan alkalmazhatóak és
kamatoztathatóak az iskolai
testnevelés oktatásban, az élsportban, a tömegsportokban,
de még a mozgáskoordináció javításában is.
A bemutatón Faller Zoltán, a
Zrínyi-Bolyai Iskola igazgatója
elmondta: a felfújható, többféleképpen variálható-átalakítható
holland gyártású matracok új dimenziót jelentenek a mozgás terén, mivel biztonságosak, bárhol
használhatóak, gyorsan összeállíthatóak és nem igényelnek speciális edzettségi szintet sem a felhasználóktól. - Szekrényugrás, talajszõnyeg, dobbantó  ezektõl a
szerektõl sok gyerek fél a testne-

lehetõvé teszi a gyógyászati célokra való átalakítását is. Bármilyen életkorban használhatóak a
légszõnyegek, amik lehetõvé teszik azt is, hogy több gyakorlatot,
kevesebb energia felhasználásával
hajtsunk végre  jelezte az intézményvezetõ.

velés órákon, ám az Air Track felfújható talajszõnyegeket nagy
kedvvel és bátran használják  fogalmazott Faller Zoltán, hozzátéve: a szõnyegek azon kívül, hogy
segítséget nyújtanak a mozgásban
és csökkentik a becsapódás erõsségét, nagyszerû szórakozási lehetõséget is nyújtanak.  A matracok
változtatható légnyomása pedig

Kanizsa

Húsz évet sem ért meg...

Fotó: Polgár László
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Fotó: Szabó Zsófi
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A hagyományoknak megfelelõen a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének (MÉE) Nagykanizsai Csoportja mintegy
tavasznyitóként ez évi elsõ
összejövetelét, illetve börzéjét
tartotta a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban, s ezúttal a hozzá kapcsolódó kiállítás A pengõ halála címet
viselte.
Ahogy azt bevezetõjében Farkas István, az MÉE városi titkára
is elmondta, egy olyan pénznem-

rõl beszélhetünk, mely még a
húsz esztendõt sem érhette meg,
hiszen 1927-ben vezették be a
korona helyett és 1946. július 31ig volt törvényes fizetõeszköz a
világtörténelem legsúlyosabb hiperinflációját elszenvedve...
A bemutató során természetesen
láthatták az érdeklõdõk az úgynevezett jó pengõt, az inflációsakat,
az adópengõt és a legnagyobb címletût is, amely húsz(!) nullát tartalmazott.
Érdekesség, hogy a második
világégés végén a szovjet Vö-

rös Hadsereg is hozott forgalomba pengõt az ország területén, de a Szálasi-féle 100 pengõs is forgott kézen a nyilas
csapattestek között. Tulajdonképpen a pengõ ezen a ponton,
illetve több más, az iméntiékkel
is együtt ható tényezõ végett
nem kerülhette el hiperinflálódását és bevonását.
A kiállítás mellett a börzén
persze nem csupán a pengõ
volt a sláger, egyben bélyegek is gazdát cserélhettek, s
gyûjteményét kínálta például
megtekintésre az összejövetel
korelnöke, a kaposvári Mike
János is, aki 94 esztendõsen is
még a gyûjtõk színes világában
vadászik újabb és újabb bélyegekre. S hogy ezúttal ismét sokan vették az irányt Kanizsa
felé az éremgyûjtõk közül, arra
nem csupán a horvát, német,
osztrák és szlovén vendégek
szolgáltak bizonyságul, de
Zoller Péter is, aki Szombathelyrõl érkezett és a dél-zalai
összejövetel volt az elsõ számára, s mint fogalmazott, biztosan nem az utolsó...
P.L.
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Nagy Vagy, Gyõr!
A Nagykanizsai Szakképzési
Centrum Thúry György Szakképzõ Iskolájának csapata idén is
részt vett a Nagy Vagy, Gyõr!
országos televíziós vetélkedõn.
Iskolánk csapata 2016 februárjának utolsó hetében értesült arról,
hogy bekerült a versenybe. Kilenc
napunk maradt a felkészülésre. Ez
idõ alatt kellett elõteremtenünk az
utazáshoz, szálláshoz szükséges
anyagi fedezetet is, melyben a
Thúry DSE és egyéni szponzoraink
is segítettek bennünket: Magdics
László, Horváth István, Salamon Tibor, Parti Tibor, Salamon Attila, Koma László, Molnárné Gulyás Enikõ.
A csapat tagjainak kiválasztása
gyorsan és gördülékenyen ment, természetesen idén is elsõdleges szempont volt a megbízhatóság, a kifogástalan fizikai állapot, az elhivatottság
és a csapatszellem. Ennek tükrében
kialakítottuk nyolctagú csapatunkat.
Felkészülésünk nagyon jól sikerült, köszönhetõen a diákok áldozatkész hozzáállásának és Gerlinger
Sándor testnevelõ kollégámnak. A
zalakarosi SPA Hotel biztosította
számunkra a vizes feladatok gya-

korlásához a helyszínt. A szárazföldi feladatokra való felkészülés iskolánkban zajlott, továbbá a csapat
tagjai egy alkalommal Pécsett küzdöttek meg a falmászás kihívásaival. Az edzések napi két alkalommal zajlottak 3-4 órában. Az utolsó
három napban egész napos terhelést
kaptak a versenyzõk, így testi épségüket sokszor nem kímélve, sérülésekkel, zúzódásokkal, kötésekkel
keltünk útra 2016. március 13-án.
A verseny nagyon jó hangulatban
zajlott. 2016.március 14-én reggel 8
órától este 11 óráig folyamatos forgatással, versenyszituációkkal szembesültünk, földön-vízen-levegõben. Akövetkezõ feladatokban mérettettünk meg:
mécses mentõ, olimpiai csónakváltó,
kombinált tornagyakorlat, falmászás,
test-test elleni küzdelem buborékfocival, olimpiatörténeti és EYOF kvíz, talicskázás fekvõtámasz hengerrel,
egyensúlyozás fa pallón, labdás söprögetõ, kerékpár gyorsasági verseny, stb.
A versenyen  a tavalyi 18-cal ellentétben  idén 24 iskola vett részt
az ország egész területérõl, így a
csapatokat 4 csoportba osztották.
Nehezítette a továbbjutást, hogy
minden körbõl csak az elsõ 3 helye-

7

zett kerülhetett a következõ fordulóba. A középdöntõbõl iskolánk
csapata az elsõ helyen jutott tovább
a 4. csoportból. Itt Vincze Ottó volt
a csapatkapitányunk, akinek lelkes
hozzáállása újabb lendületet adott.
Az elõdöntõben is az elõkelõ 2. helyet szereztük meg, ezzel kvalifi-

ni bennünket, beleértve a tavalyi
versenyt is. A falmászásban minden idõk legjobb idõeredményével
végeztünk az elsõ helyen.
Ennek a hozzáállásnak és a csapatszellemünknek köszönhetõen
értük el idén a Nagy Vagy, Gyõr!
versenyen a 2. helyezést. Nyere-

káltuk magunkat a legjobb 6 csapat
közé, ahová szintén Vincze Ottóval
az élen meneteltünk.
Sérülés miatt a döntõben csapatkapitányt kellett cserélnünk, így
Molnár Andrea versenytáncos érkezett hozzánk Vincze Ottó helyére. Folyamatosan javuló teljesítménnyel, olykor ember feletti küzdeni akarással értük el a versenyszámok legjobb eredményeit. A
tornagyakorlat nevû játékban
egyetlen csapat sem tudott legyõz-

ményünk 3 nap a gyõri ****-os
Superior ETO Park Hotelben.
A csapattagok: Magdics Martin
(2/14a), Balogh Balázs (12c), Parragi Olivér (12c), Molnár Gábor
(2/10b), György Viktória (2/10c),
Hári Fanni (2/10c), Horváth Bianka (2/14b), Kálovics Alexandra
(12c). Felkészítõk: Gerlinger Sándor, Barbalics László.
Nagykanizsai Szakképzési
Centrum Thúry György
Szakképzõ Iskola
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Ingyenes a rotavírus 2.
és 3. védõoltása Kanizsán

Tisztelt Szülõ/Gondviselõ!
Tájékoztatjuk, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlése
döntött arról, hogy Nagykanizsa város közigazgatási területén bejelentett lakóhelylyel, ennek hiányában bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezõ és életvitelszerûen a városban lakó, a tárgyévben 6-32 hetes korú csecsemõk részére térítésmentesen biztosítja a 3 részoltásból álló rotavírus okozta
hasmenés elleni védõoltás
sorozat 2. és 3. oltását az
alábbi feltételek fennállása
esetén:
a) az elsõ oltás beadásánál a
gyermek nem töltötte be a 12 hetes kort,
b) a szülõ/törvényes képviselõ
a gyermek nagykanizsai lakcímét
és életvitelszerû tartózkodását a
területi védõnõnek a gyermek
gondozásáról szóló nyilatkozatával igazolja,
c) a szülõ/törvényes képviselõ csatolja a házi gyermekorvos
igazolását arról, hogy a gyermek oltásának kontraindikációja nincs,
d) a szülõ/törvényes képviselõ
a mellékelt formanyomtatványon
hozzájárul az oltás beadásához,
és vállalja az 1. oltás vény ellenében történõ kiváltását, beadatását.
A rota vírus okozta gastroenteritis nagyon gyakori megbetegedés. Az 5 év alatti gyermekek
90%-a megfertõzõdik a vírussal,
a legtöbb fertõzés hat és huszon-

négy hónapos korban fordul elõ.
Kiszámíthatatlan lefolyású betegség, oki terápiája nincs, jelentõs közösségi járványokat is képes okozni kisebb közösségekben, bölcsõdékben, óvodákban,
kórházak csecsemõ- és gyermekosztályain.
A vírus fertõzött kézzel illetve
cseppfertõzéssel is terjed, rendkívül ellenálló a szokványos fertõtlenítõszerekkel szemben is, a
használati tárgyak, játékok felszínén hetekig életképes marad.
A védõoltás fájdalommentesen szájon át adandó, a teljes
védettség kialakulásához három adag szükséges, 6 (legkésõbb 12 hetes kortól) 32 hetes
korig, minimum 1 hónapos
idõköz betartásával. Az optimális adagolási séma 2-3-4 hónapos korban szájon át (3
oltás/fõ). A kötelezõ oltásokkal
együtt is beadható.
A rota vírus okozta megbetegedésrõl, a védekezés módjáról, a védõoltási programról
részletes tájékoztatást gyermekorvosától, védõnõjétõl kérhet, valamint az oltás szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos esetleges kérdéseit az
Egészségügyi Alapellátási Intézménynél teheti fel (Nagykanizsa, Petõfi u. 5., telefon:
0620/324-0954).
Az oltóanyag beadása az
Egészségügyi Alapellátási Intézménynél kérelmezhetõ, az
ehhez szükséges nyilatkozat
Nagykanizsa város honlapjáról
(www.nagykanizsa.hu) letölthetõ, illetve a házi gyermekorvosoknál, védõnõi tanácsadókban igényelhetõ.

2016. március 24.

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

11.qxd

11.qxd

2016.03.23.

10

10:57

Page 10

Kanizsa  Hirdetés

2016. március 24.

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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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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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Március 24. 15 óra
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Húsvéti ajándékok készítése.
Március 25. 10 óra
TOJÁSFESTÉS (Kifújt vagy fõtt
tojást hozni kell!)
Április 1., 15. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK
KLUB
A klub DÍJTALAN! További információ: 0630/283-2511.
Április 1. 17 óra
Az én hobbim sorozat keretében
KATONAI RENDFOKOZATI
JELZÉSEK, EMLÉKÉRMEK,
ÉRDEMÉRMEK - Gredics Péter
gyûjteményének bemutatása. Megtekinthetõ: április 30-ig.
Április 2. 17 óra
A TÜTTÕ JÁNOS NÓTAKLUB
JÓTÉKONYSÁGI KONCERTJE
A SARLÓS BOLDOGASSZONY
TEMPLOM ORGONÁJÁNAK
FELÚJÍTÁSÁRA
Közremûködnek: Árvácska Dalkör,
Zalagyöngye Táncegyüttes. A zenei
kíséretet Szalai Antal prímás és cigányzenekara biztosítja. Belépõdíj:
3000 Ft. A jegyek megvásárolhatók
a HSMK jegypénztárában, valamint
a Bio Patika üzletekben (Vasemberház, Vásárcsarnok)
Április 3. 19 óra (vasárnap)
Színház - Hevesi bérlet
Hindi Brooks: ROMANCE.COM
- vígjáték
A Rózsavölgyi Szalon elõadása. Fõszereplõk: Molnár Piroska, Jordán
Tamás, Sipos Vera, Domonkos Zsolt,
Formán Bálint. Belépõdíj: 3800 Ft.

Április 1. 19 óra
CIRKUSZ-KA
Szlávics Anna - ének, fuvola,
melodika, dalok. Rock Tamás klasszikus gitár, zene. Szalay Tamás
Géza - nagybõgõ. Clemente Gábor ütõhangszerek. Szlávics Anna és
Rock Tamás 2006-tól írja közös dalait, alakítja a Cirkusz-KA álom-világzenéjét. Budapest, Párizs, Hamburg, Berlin, Kairó, Barcelona,
Bécs, Bern, Brüsszel, Ljubljana,
Wroclaw és így tovább... A kis cirkusz utazó zenészei a világ legkülönfélébb színpadaira viszik el muzsikájukat. Saját dalok fádó-, bossanova-, sanzon-, tangó-, flamenco-,
magyar népdal elemivel, a jazz
eszköztárával. Belépõdíj: 1000 Ft.
A rendezvény támogatója: Nemzeti
Kulturális Alap
Április 2., 9., 16., 23. 9 óra
APRÓK TÁNCA
Néptánc tanfolyam 6-8 éves gyermekeknek
Részvételi díj: 5000 Ft/10 alkalom

Nagyképûek
Születésnapi kiállítás a jótékonyság jegyében
A Kanizsa Fotóklub 60 éves
fennállása évének egyik kiemelt
eseménye a HSMK Õsze András
galériájában megnyílt Nagyképûek címû fotókiállítás. A tárlat
a klub tagjainak nagylelkûségét
is megmutatja, hiszen a 150x100
cm-es képeik megvásárolhatóak,
az eladásából származó bevételt
jótékony célra, az Alapítvány a
fogyatékosokért szervezet javára ajánlották fel.
A kerek születésnapi évforduló
alkalmából a városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester
gratulált a fotósoknak:
 Egy fényképsorozat, egy alkotói közösség munkáinak bemutatása arra ad lehetõséget számunkra,
hogy az alkotók és a világ kölcsönhatásában megragadott kapcsolatát
szemlélhessük  hangsúlyozta beszédében. Ez alkalommal a Nagyképûek cím alá rendezve a 22 fotómûvész alkotásait, amely külön rávilágít a személyesség és a fotómûvészet különös egységére.
A Kanizsa Fotóklub 60 éve olyan
szép ívet fut be  folytatta elismerõ
szavait a városvezetõ, melyben ráismerhetünk a világhoz való viszonyaink folytonosan megújuló arculatára. Mégis a klub létezésének
egysége, elhivatottságuk stabilitása
a változások közepette is arról
gyõzhet meg minket, hogy a közösségi erõnél nincs nagyobb erõ. Így
mondható el, hogy történetük van.
60 év  fényben és sötétségben. És
ennek a történetnek egy szeletét láthatjuk most e kiállítás alkalmával.
Feltárulhat mindazon nézõpont, világhoz való tárgyilagos vagy személyes és bensõséges viszony, mely
mára része a kanizsai, de nyugodtan

mondhatjuk, a nemzeti és nemzetközi világképünknek.
A Kanizsa Fotóklub a munkásságával és a közösségével, azt gondolom, a nagykanizsai emberek számára a kultúra követendõ példájaként
emelhetõ ki, akik láthatóvá és emlékezetessé teszik számunkra a környezõ világot. Mert közelebb hozzák
a világot, és megmutatják annak
szépségét. Ezért is kívánom a klub
tagjainak, hogy a jövõben is sok-sok
alkotással és kiállítással õrizzék meg
és láttassák mindazt a világból, ami
az alkotó tekintetük elé kerül.
Az április 5-ig látogatható kiállítást
Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai
Kulturális Központ igazgatója nyitotta meg. Beszédében felidézte az 1956
szeptemberében megalakult klub történetét, melynek alapító tagjai az ak-

kori városi értelmiség körébõl tevõdtek össze, orvosok, ügyvédek és pedagógusok hívták életre. A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban 1976tól, a jelenlegi épület átadása óta folytatják alkotó tevékenységüket. Az eltelt több mint fél évszázad során
számtalan fotómûvészeti tárlaton,
fesztiválon mutatták be alkotásaikat.
Már a kezdetektõl jó partneri kapcsolatot alakítottak ki az országban, sõt a
határainkon túl mûködõ fotóklubokkal is. A klub tagja a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos
Szövetségének. A csoport egykori vezetõje volt: Rezsek György, Záhony
Lajos, Zágon László, Kotnyek István.
Közülük Zágon László és Kotnyek
István ma is aktívan részt vesznek az
összejöveteleken. Jelenleg ifj. Molnár
Tibor a vezetõ.
A mostani kállítók: Amfer Tamás,
Balogh Krisztián, Födõ Szilárd,
Goór Gábor, Gyertyánági István,
Horváth Valéria, Horváth Zoltán,
Kovács Krisztián, Kéthelyi Júlia,
Kiss Nándor, Kotnyek István, Lipódi
László, Makrai Márton, Melega István, Molnár Tibor, Peterman Károly, Szabó-Simon Bernadett, dr. Simán László, Tollár Eszter, Török Tibor, Varga Szilárd és Zágon László.
Az alapítvány képviseletében
Horváth Piroska, a Szivárvány
EGYMI igazgatóhelyettese megköszönte a fotóklub felajánlását,
melyet ahhoz használnak fel, hogy
tanítványaikat a minél önállóbb
életvitelre tudják felkészíteni. Az
ünnepséget Gölles Martin színesítette zongorajátékával.
B.E.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Mûszerész
Villanyszerelõ
Esztergályos
Faipari gépmunkás
Hegesztõ
CNC gépkezelõ
Szakács, pincér
Lakatos
Csõhálózat szerelõ
Gyártósori szerelõ
Raktári munkás

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

13

Önbizalma határtalan, amihez hozzáfog, sikerre viszi az elsõ nekifutásra. Használja fel ezt az idõszakot
nagy tettek véghezvitelére.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Idõben készüljön fel a kihívásokra, mert
ellenkezõ esetben elveszítheti még a
munkahelyét is. De ne ijedjen meg,
nyugodtan költekezhet az ünnepekig.
V.21.VI.21. Ikrek
Az unalmas esték helyett inkább izgalomra vágyakozik mostanában. Végre itt a jó idõ, így a forgalmas utcák
látványa is nyújthat kikapcsolódást.
VI.22.VII.22. Rák
Nem várt meglepetéseket hozhat önnek a húsvét. Õrizze meg optimizmusát, mert csak jó hírekre számíthat, és
természetesen csokinyuszira.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
A sikerért a korábbi évekhez hasonlóan, ezután is keményen meg kell
dolgoznia. Nem hiábavaló mindez,
hiszen a családjáért fáradozik.
VIII.23.IX.22. Szûz
Ha meg akarja elõzni a felesleges félreértéseket, ne kapkodja el az ünnepi
készülõdést. Szenvedélyes érzésekre
vágyakozik, amit meg is hoz a nyuszi.
IX.23.X.22. Mérleg
Úgy érzi, csupán a harmónia hiányzik
életébõl. Minden vágya, hogy kényeztesse magát az ünnepek alatt. A
bolygóállások szerint sikerülni fog.
X.23.XI.22. Skorpió
Egy nem várt esemény miatt meg kell
változtatni a terveit húsvétkor. Emiatt
ne bosszankodjon, mert sok kis nyuszi kárpótolja majd mindenért.
XI.23.XII.21. Nyilas
Továbbra is szeretné, ha a húsvéti ünnepek szinte minden órájában körberajongná az a személy, akit kiszemelt magának.
Tegyen érte ön is, hogy így legyen.
XII.22.I.20. Bak
Akadályok nehezíthetik a húsvéti
készülõdését. Õrizze meg a higgadtságát, és tegyen úgy, mintha
nem történt volna semmi.
I.21.II.19. Vízöntõ
A közelgõ ünnepek jó alkalmat adnak arra, hogy jó irányba fordítsa a
rokoni kapcsolatait. Ássák el a csatabárdot, és érezzék jól magukat.
II.20.III.20. Halak
A húsvét elõtti ünnepi készülõdés úgy
lefoglalja a gondolatait, hogy szinte
elfeledkezik önmagáról. Kikapcsolódásként fessen piros tojást, kék tojást.
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Nagyszerûen szerepeltek
A Nagykanizsai Bridzs
Sportegyesület Balatonföldváron rendezte az Országos
Vidékbajnokságot, mely a Magyar Kupa és MP páros bajnokság országos selejtezõje is
volt egyben. A Jogar Hotelben
megrendezett versenyen a kanizsai versenyzõk nagyszerûen szerepeltek. A csapatversenyen remekül küzdve végül az
értékes 5. és 10. helyet érték
el. A párosok viadalában nagykanizsai gyõzteseket könyvelhettek el a szervezõk. A versenyt szoros csatában a
Minarik Gábor-Czimer Csaba
páros nyerte az ezüstérmes
Gõcze Gyula-Fenyves Jenõ
páros elõtt. Továbbá 4. helyen
Decleva László-Szvitacs István míg a 8. helyen a Kállai
Gábor-Rombauer Gábor pár
fejezte be a versenyt.

2016. március 24.

Fölényes siker a megyei rangadón

Fotó: Polgár László

11.qxd

Medvegy Zoltán ismét gyõztes parti után elemezhetett

Z. Csuti Hydrocomp SK (5.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 2:10
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 6. forduló. Zalaegerszeg.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Vajda - Balogh Cs. 0,5:0,5, Horváth Á. - Ivanisevic 0:1, Czebe Erdész 1:0, Mészáros - Márkus
0:1, Tésik - Ribli 0:1, Horváth T. -

Gledura 0,5:0,5, Horváth Gy. Pintér J. 0:1, Mádl - Bánusz 0:1,
Dobos - Medvegy 0:1, Csiszár Z. Aczél 0:1, Horváth S. - dr. Flumbort 0:1, Bali - Gara T. 0:1.
A kanizsaiak az eredménybõl is
kitûnhet, remekül felkészültek a
sakk NB I zalai rangadójára, s gyakorlatilag hengereltek az egerszegi
mérkõzésen.
 Sikerünk értékét külön növeli,
hogy az elõzõ körben általunk nagy
különbséggel legyõzött Kõbánya ebben a fordulóban legyûrte elsõ számú
üldözõnket, a Paksot, így tetemesre
növeltük elõnyünket a tabellán  fogalmazott Papp Nándor kanizsai csapatvezetõ.  Külön kiemelném Ribli
Zoltán villámgyõzelmét, aki már
nem elõször teljesít kiválóan, ezzel
ismét vezére volt együttesünknek.
P.L.

Az élre ugrottak
Kanizsa Vízilabda SE (1.) 
Angyalföldi Sportiskola Diáksport Egyesület (4.) 9-8 (1-2, 1-2,
5-3, 2-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Tordai,
Füzesi. Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry,
dr. Kaszper 2, Kéri 1, Virt M. 1,
Cseh, Kis Zs. Csere: Pelle (kapus),
Bakó 2, dr. Szécsi 2, Gulyás 1,
Molnár D. Edzõ: Simonka Ferenc.
Nehezen lendültek játékba a
hazaiak, akik védekezésben
nem teljesítettek rosszul, támadásaik viszont kevés veszélyt
jelentettek az ellenfél kapujára.
A vendégek kétszer is vezettek

az elsõ negyedben, ráadásul a
hazaiak gyengébb játéka a második játékrészben is folytatódott. A harmadik felvonásban
végre hatékonyabbak lettek a
vendéglátók, Kaszper Gábor és
Bakó Csaba góljai az egyenlítést jelentették, Szécsi Dávid
pedig a vezetést is megszerezte. Az ASI innen még fordítani
tudott, de Szécsi centergóljával
7-7-re alakította az állást a
KVSE. Az utolsó nyolc percben elõbb Virt Mátyás centergóljával
elõnyhöz
jutott
Simonka Ferenc legénysége
képünkön), majd Kéri Péter is
beköszönt (9-7), azt követõen

pedig az angyalföldiek már
csupán szépíteni tudtak.
Simonka Ferenc: Kiélezett
mérkõzésen sikerült a rájátszás
szempontjából nagyon fontos
három pontot megszereznünk.

INGATLAN

Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. március 31-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

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.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
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 keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetõség: e-mail:
585.667@gmail.com (7768K)

A 15. forduló  szintén rangadónak minõsülõ  korábbi mérkõzésén: Kanizsa VSE (2.)  BVSC
Zugló II (3.) 11-8 (2-0, 3-3, 4-3, 2-2).
P.L.

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Régi újságokat, valamint lakás díszítõ tárgyakat (kép, porcelán, réz,
bronz, üveg) vásárolok. Érd.: Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7771K)
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Hatot a hét hetedik napján
(12.)  Felsõrajk SE (10.) 2-1.
Megyei III. osztály, Déli csoport:
Zalaszentbalázs (14.)  Bajcsa
SE (8.) 1-4, Bázakerettye SE
(15.)  Palin FC (11.) 1-1.
***
Országos szinten is kuriózumot
vitt véghez az UFC Nagykanizsa
labdarúgója, Péntek Adrián (képünkön), hiszen rajta kívül a megyei elsõ osztályok összevetésében az elmúlt hétvégén nem volt olyan focista, aki egymaga hat gólt vállalt
volna csapata eredményessége terén. A kanizsaiak egyébként 9-2-re
verték a Semjénháza SE-t, a télen
igazolt támadó pedig három mecscsen eddig nyolc találatot jegyzett.
A 25 esztendõs Adrián nem egyszerû eset, hiszen önfejûnek, illetve makacsnak is titulálják idõnként, amikor viszont az ellenfél
kapuja elé kerül, érzi a vérszagot
úgymond... Bár, van amiben egyedi az eddigi UFC-s pályafutása.
 Szlovéniában például nem én
lõttem a büntetõket, az õsszel a
szlovén harmadik ligában így jutottam hét találatig a Crensovci
színeiben  fogalmazott a csatár.
Szoktam mondani még kint is a
csapattársaimnak, ti rúgjátok csak
elõre nekem, majd én megoldom.
 Rettegjenek hát az ellenfelek,
a hétvégén például a Letenye
együttese?

Házigazdaként
szereztek
elsõségeket
A Zsigmondy-csarnok lábtoll-labda
Eb-válogatónak
adott otthont és a országos
rangsoroló Civil Kerekasztal
Kupán 5 egyesület 110 versenyzõje vett részt. A csapat és
páros kategóriában rendezett
tornán a házigazda zemplénesek mindkét nõi számban az
élen végeztek, összesen pedig
öt érmet szereztek.

Fotó: Polgár László

UFC Nagykanizsa (7.) 
Semjénháza SE (13.) 9-2 (4-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 150 nézõ, Vezette: Kubicsek (Dencs G., Beke). G.: Rácz Sz.
(6.), Papp T. (27.), Péntek (29., 48,
58., 77. - 11-esbõl, 79. - 11-esbõl,
90.), Bene (38.), illetve Nagy G.
(69., 72. - 11-esbõl)
Nagykanizsa: Osbáth (Szakmeiszter Á., 83.) - Kotnyek I.,
Papp T., Boros, Schuller (Novák
L., 46.), Hóbor, Rácz Sz., Gyepes
(Zsirai P., 56.), Horváth B., Bene
G. (Grudics, 72.), Péntek. Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.
Ahogy az az eredménybõl is látható, a két együttes messze nem volt
egy súlycsoportban, s már az elsõ
játékrészben körvonalazódott, hogy
gólokban is nagy lesz a különbség a
két legénység között. Akármilyen
szinten is, hat gól az bizony hat gól,
hazai oldalon ennyit termelt Péntek
Adrián, a télen Szlovéniából igazolt
támadó. Igaz, ebbõl kettõ tizenegyesbõl született és emellett jegyezzük meg azt is, hogy a vendégeknél két találatot jegyzõ Nagy
Gergõ pedig Ausztriából igazolt
Semjénházára a napokban.
További kanizsai eredmények.
Megyei I. osztály: Hévíz (2.) 
Kiskanizsa (11.) 5-1. Megyei II.
osztály, Déli csoport: Miklósfa
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 Természetesen minden alkalommal ennyi gólt nem ígérhetek,
ráadásul a hatból kettõt most büntetõbõl jegyeztem, de mindent
megteszek azért, hogy az együttest gyõzelemhez segítsem. Tisztában vagyok azzal is, hogy a számunkra igazán rangadónak tekinthetõ találkozók csak ezután következnek, viszont egyre közelebb araszolunk minden egyes sikerrel a közvetlen élbolyhoz.
Nem mondtunk le még az elõkelõbb helyezésekrõl, ha kellõen
odafigyelünk és bátrak leszünk,
bármi megtörténhet. Nekem csak
annyi szükséges, hogy jöjjön a
labda és izgulhasson az ellenfél
kapusa...

A Kunics Réka által irányított
kanizsai nõi csapat (Balogh
Eszter, Morvai Noémi, Tukszár
Zsófia, Vlasics Dalma) rajtcél gyõzelmet aratott és a második fordulót követõen két
ponttal vezeti a ranglistát. Nõi
párosban a zalai házi döntõt a
Kunics-Morvai kettõs nyerte a
cserszegtomaji Mile-Udvari
duó elõtt.
A férfiaknál meglepetésre a
ZSE Baranyai Benett, Horváth
Gergõ, Kunics Bence alkotta

P.L.

Jól is röptéztek a Röpte TC-sek

Az Interspar nyílt amatõr páros 7. pontszerzõ teniszversenyt
rendezték idei fedett pályás szezonjukban a kanizsai teniszezõk, s ezúttal 20 induló játszott
összesen huszonnyolc, helyenként roppant színvonalas mérkõzést.

Végül az elõdöntõk illetve a döntõ is nagy csatákat hozott egyre nagyobb számú érdeklõdõ elõtt, a
Röpte TC pedig tarolt, hiszen tagjai
a fõ- és a vigaszágat is megnyerték.
Végeredmény: 1. Nagy CsabaMolnár József (Röpte TCZalaegerszeg), 2. Rácz Attila-

Pomozi László (Nagyatád), 3. Kiss
László-Tóth Attila (ZalakarosRöpte TC) és Vukics JózsefPerendy Tamás (Energia SZK).
A vigaszágat a Horváth-Szalai István-Radványi Gábor
(Röpte TC) nyerte a Pornói János-Baranyás Zoltán (BudapestEnergia SZK) duó ellen nagy
csatában.
A pontverseny állása hét forduló után: 1. Nagy Csaba (Röpte TC) 121 pont, 2. Perendy Tamás (Energia SZK) 110, 3. Molnár József (Zalaegerszeg) 105,
4. Pomozi László (Nagyatád)
100, 5. Rácz Attila (Nagyatád)
80.
A fedett pályás idény április 2án zárul egy vegyes páros versenynyel, ami elõször kerül megrendezésre ebben a sorozatban.
P.L.

hármasa taszította le a dobogóról kanizsai centercsapatot. A
párosoknál két dél-zalai egység,
a Baranyai-Farkas, és a HuszárLukács is bronzérmes lett.
Lábtoll-labda Civil Kerekasztal Kupa Eb-válogató, Nagykanizsa. Kanizsai dobogósok. Nõi
csapat (14 induló): 1. Balogh
Eszter, Kunics Réka, Morvai
Noémi, Tukszár Zsófia, Vlasics
Dalma (Zemplén SE Nagykanizsa). Nõi páros (25): 1. Kunics
Réka, Morvai Noémi (ZSE).
Férfi csapat (17): 3. Baranyai
Benett, Horváth Gergõ, Kunics
Bence (ZSE). Férfi páros (28):
3. Baranyai Benett, Farkas Balázs és Huszár Emil, Lukács Benedek (mindkét egység ZSE).
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:

w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától.
w Deszkák különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidõvel.
Keressen minket:

Az akció május 31-ig tart.

Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A
nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki
sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás,
szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

MIÉRT FONTOS AZ UV-SZÛRÕS NAPSZEMÜVEG?
Az UV-sugarak az emberi szembe jutva károsítják a szemlencsét és a fényérzékelõ receptorokat. A védelem hiánya
hosszú távon üt vissza: négy-öt tavasz/nyári idõszak
után jelentõsen megnõ a szürkehályog kialakulásának kockázata.
HOGYAN VÉDEKEZHETNEK A NAP KÁROS
SUGARAI ELLEN A SZEMÜVEGESEK?
A dioptriás szemüveget viselõknél az UV-védelem
megoldott, mert az optikai szabványok az EU-ban azt
megkövetelik. De hordhatunk dioptriás napszemüveget, vagy sötétedõs dioptriás szemüveget. A kontaktlencse viselõinek pedig ma már kaphatók az
UV-sugarak nagy részét kiszûrõ lencsék is.
MIRE FIGYELJÜNK NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSAKOR?
Az olcsó napszemüvegeken sokszor
nincs UV-szûrõ, ami azért veszélyes,
mert a fényintenzitást gyengébbnek
érzékeljük, viszont szemünk több
káros UV-fényt fogad be. A látszerészüzletekben vásárolható középkategóriás UV-szûrõs napszemüveg
90 százalékos védelmet nyújt, a készen vett napszemüvegeknél nincs
teljes szûrés. Ha ennél magasabb értékre vágyunk, készíttethetünk az
optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül 99 százalékos hatékonysággal szûri meg a káros sugarakat.

Komplett
szemüvegek
9900 Ft-ról,
vékonyított lencsével
15.900 Ft-tól!

