20.qxd

2016.05.30.

7:47

Page 1

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVIII. évfolyam 20. szám
2016. május 26.

Bled - Bohinj - Vintgar szurdok
2016. június 11., július 30.
Részvétei díj: 7.900 Ft/fõ
AUSZTRIA: A SÓS TAVAK VIDÉKE
Bad Ischl-Hallstatt
2016. június 11.
Részvételi díj: 8.900 Ft /fõ
Velence-jesolói fürdéssel NONSTOP
2016. június 18-19., augusztus 20-21.
Részvételi díj: 12.900 Ft/fõ
Körutazás Olaszországban...
2016. június 24-29. (4 éj)
Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei Capri sziget - San Marino
Részvételi díj: 99.900 Ft/fõ
Plitvicei tavak
2016. jún. 25., júl. 9. aug. 7.
Részvétei díj: 6.900 Ft/fõ
Klagenfurt-Minimundus
és a Wörthi-tó
2016. július 16.
Részvételi díj: 8.900 Ft / fõ helyett
8.500 Ft /fõ
Schönbrunn-i állatkert- Bécs
2016. július 23.
Részvételi díj: 5.500 Ft/fõ
St. Wolfgang, a Salzkammergut
gyöngyszeme
2016. július 23.
Részvétei díj: 8.900 Ft / fõ
Kirándulás 5 Salzkammergut-i tó
mentén
2016. július 30.
Részvétei díj: 8.900 Ft / fõ

Az olasz-magyar üzleti
lehetõségeket mutatták be Kanizsán
Olasz-Magyar Üzleti Lehetõségek konferenciát szervezett az
észak-olaszországi vállalkozások
részére a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara és az önkormányzat. A két napos program célja, hogy az Észak-Olaszországból
érkezõ vállalkozások megismerjék
a városunkban és vonzáskörzetében meglévõ üzleti lehetõségeket.
A Medgyaszay Házban megtartott konferencia társszervezõi a
Magyarország Milánói Fõkonzulátusa, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara és a Nemzeti
Befektetési Ügynökség (HIPA).
Dr. Polay József, a NAKKIK elnöke köszöntõjében elmondta,
még tavaly Milánóban merült fel a
konferencia szervezésének az ötlete. Akkor, amikor a kamarai delegációtól érdeklõdtek az olasz üzletemberek a térség iránt.
Ezt követõen Dénes Sándor városunk polgármestere egy 2014-es üzleti
napot említett, melyen olasz partnerek
is részt vettek. Kiemelte, azóta két év

telt el, és bízik benne, a mostani program is hasonlóan eredményes lesz.
 Az olasz-magyar kapcsolat kiválóan fejlõdik. Ez Nagykanizsa tekintetében is igaz, hiszen városunkban
több mint tíz olasz cég van, melyek
több mint ezer embernek biztosítanak
megélhetést  tette hozzá a polgármester. Magyarországon 2300 olasz
vállalkozást jegyeztek be, akik közel
28 ezer dolgozót foglalkoztatnak. Kiemelte, a mostani konferencia alkalmat teremt arra, hogy magyar részrõl
bemutassák, mit tudnak kínálni, míg
az olasz partnerek azt ismertetik, milyen irányba kívánnak lépni. Ennek
mentén keresik a metszéspontot a jövõbeni együttmûködéshez.
Francesco Maria Mari, a MOLK
alelnöke a gördülékeny szervezést
köszönte meg és kifejezte, bízik a
gyümölcsözõ együttmûködésben.
Majd Csorba Katalin, a Külgazdasági és Külügyminisztérium osztályvezetõje a Magyarországon mûködõ olasz vállalkozások támogatását mutatta be, valamint azt részletezte, hogy miért érdemes hazánk-

ban beruházni. Többek között a
közigazgatási reformot, a kormányzati támogatásokat, a duális képzést
és a magyar gazdasági modellt említette, és fejtette ki részletesen.
 A magyar kormánynak fontos,
hogy elõsegítse a külföldi cégek
beruházásait  zárta elõadását az
osztályvezetõ.
A foglalkoztatást segítõ lehetõségeket, támogatásokat Cseresnyés Péter,
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára mutatta be. Kiemelte, hazánkban a munkaerõhiány és munkanélküliség egyszerre van jelen. Majd
arról beszélt, hogy megnövekedett az
55 év feletti, az alacsony képzettségû,
a kisgyermekes édesanyák és a pályakezdõk foglalkoztatottsága, melynek
köszönhetõen jelenleg a foglalkoztatottak aránya 65 százalékos. Ezt követõen a közfoglalkoztatottakról, a járulékkedvezményekrõl, a családi adókedvezményekrõl, valamint a munkavédelmi és az EU-s forrásokból támogatott programokról szólt.
V.M.
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A fogyasztásmérõkkel
kapcsolatos
tudnivalókra
figyelmeztet
az energiahivatal

2016. május 26.

Vállalkozásfejlesztés és foglalkoztatás
bõvítés a fókuszban
térségünkben induló Mura Programról is.
Mihovics Zoltán, az Inkubátorház vezetõje Nagykanizsa Város
vállalkozásfejlesztési eszközeirõl
tartott elõadást. Három kiemelt témaként említette az önkormányzat
ingatlanvásárlást támogató rendeletét, a mikro-, kis-és középvállalkozások munkahelyteremtõ támogatását és a vállalkozói inkubátorház nyújtotta lehetõségeket.
Ezt követõen Goda Szilárd, a
Versenyhajó Kft. ügyvezetõje,
Keléné Molnár Melinda és
Martinecz Aranka a Széchenyi
Programiroda tanácsadói, a GINOP
pályázatok nyolc prioritását mutatta
be a vállalkozások számára.
Végezetül Kerekes Gábor, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány nagykanizsai irodájának vezetõje szervezetük finanszírozási és üzleti lehetõségeit vázolta fel. Ezen belül a Széchenyi kártyáról, a folyószámlahitelrõl és az
Agrár Széchenyi-kártyáról is említést tett.
A vállalkozói fórum személyes
konzultációval zárult, ahol a vállalkozások képviselõi kaphattak
választ az õket érintõ kérdésekre.

A MEKH tájékoztatása szerint
a felhasználók nagy része nincs
tisztában a villany-, a gáz- és a
vízóra ellenõrzésével, cseréjével
kapcsolatos szabályokkal, a szolgáltató és a fogyasztó jogaival, kötelezettségeivel.
A fogyasztónak kötelessége
megóvni a nála elhelyezett mérõórákat a sérülésektõl.
A hivatalhoz érkezõ panaszok
jelentõs része azzal kapcsolatos,
hogy a közmûszolgáltató szabálytalan vételezést állapít meg, ami
miatt a fogyasztót magas összegû
kötbér megfizetésére szólítja fel.
Ha a szolgáltató ellenõrei szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, jegyzõkönyv felvétele
mellett a mérõórát leszerelik és
megvizsgálják. A közlemény szerint fontos, hogy a fogyasztó vagy
képviselõje végig jelen legyen az
ellenõrzéskor, hogy a jegyzõkönyvben õ is rögzíthesse észrevételeit.
A MEKH kiadványa nem csak
arra hívja fel a figyelmet, hogyan
kerülhetõ el a szabálytalan vételezés gyanúja, hanem azt is megmutatja, mi a teendõ, ha a szolgáltató
eljárásával a fogyasztó nem ért
egyet, a szabálytalan vételezést
nem ismeri el.
A kötbér magas, több százezer
forint is lehet, de a szabálytalan
vételezés legnagyobb kockázata
az, hogy élet- és balesetveszélyes
 hangsúlyozta a MEKH.
Az Óvja mérõóráját! címû tájékoztató kiadvány hamarosan elérhetõ lesz elektronikusan is a hivatal honlapján, nyomtatott példányait pedig megtalálhatják majd
az érdeklõdõk a MEKH ügyfélszolgálatán, illetve a kormányhivatalokban.

Fotó: Halász Gyula

Kiadványban hívja fel a figyelmet a fogyasztásmérõ órákkal és ellenõrzésükkel kapcsolatos tudnivalókra a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal (MEKH).

kezésre álló források 60%-át a
gazdaságfejlesztésre fordítják.
Ezen belül több száz milliárd forint jut majd a foglalkoztatás bõvítésére és a képzési támogatásokra.
Az elsõ elõadásban Rodekné
Hederics Erika, a Városfejlesztõ
Kft. ügyvezetõjeként Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztési Programját mutatta be.
Prezentációjában vázolta Nagykanizsa jövõképét, s egyben ismertette a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Programban (TIOP), a
Modern Városok Programjában és
az Integrált Területi Programban
rögzített célokat. Az elõadó szólt a

A Vállalkozások fejlesztésének
lehetõségei és a foglalkoztatás
bõvítés címmel tartottak fórumot a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban.
A Széchenyi Programiroda szervezésében lezajlott programon
kiemelt hangsúlyt kapott a gazdaságfejlesztéshez, az innovációhoz és a területfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok rendszere.
A rendezvényt Cseresnyés Péter
államtitkár, országgyûlési képviselõ nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy ebben az Európai
Uniós fejlesztési ciklusban rendel-

H.Gy.

Cseresnyés Péter: 39 hónapja folyamatosan emelkednek a reálbérek
A reálbérek 39 hónapja folyamatosan emelkednek, az átlagos
reálbér-emelkedés 7,4 százalék
volt, a vállalkozásoknál 6,7 százalékkal, a közszférában 11 százalék
felett növekedtek a reálbérek 
hangsúlyozta Cseresnyés Péter, a
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára a Központi Statisztikai Hivatal adataira
reagálva.
Hozzátette: a reálbérek emelkedésének hatására az emberek többet
tudnak magukra, családjukra fordítani, megtakarítani, és a kormány

szeretné, ha ez a folyamat folytatódna a gazdasági fejlõdés lehetõségein
belül.
Cseresnyés Péter úgy értékelte, a
reálbérek emelkedésére hatással volt
a gazdasági növekedés, illetve az,
hogy a jól képzett szakemberekért
verseny alakult ki a munkaerõpiacon, továbbá a közszférában életpályák indultak el, amelyek évrõl évre
kiszámítható béremelést jelentenek.
Hozzátette, újabb életpálya modellek kidolgozása van folyamatban.
A legjobban a pénzügyi szektorban lehet keresni, az üzleti szférában
is jók a fizetések, az informatikai cégeknél jellemzõbb a magasabb bér, és

még mindig a mezõgazdaságban találhatók a legalacsonyabb bérek.
Az államtitkár kiemelte: a foglalkoztatottak száma folyamatosan 4
millió felett van, az elmúlt 5-5,5 évben 560 ezerrel növekedett a foglalkoztatottak száma, ebbõl 340 ezren a
versenyszférában helyezkedtek el.
A versenyszféra a gazdasági növekedés, és a kormányzati intézkedések hatására jelentõs mértékben
tudott munkavállalókat felszívni, a
kormányzati intézkedések érdekeltté
tették a munkaadókat a fiatalok, az
idõsek, a tartós munkanélküliek nagyobb arányú foglalkoztatásában 
mondta Cseresnyés Péter.
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Elsõ világháborús sírokat gondoztak
A Had- és Kultúrtörténeti
Egyesület országos felhívásához
Nagykanizsán is csatlakoztak.
Az önkéntesek a városi köztemetõben lévõ elsõ világháborús sírkertet tisztították meg.
 Történelemtanárunk, Horváth
Kriszti néni tanította nekünk az elsõ világháborút és azt mondta, hogy õrizzük
a hagyományainkat, mivel akinek volt
múltja, annak van jelene és lesz jövõje.
Nagyon szívesen jöttünk  mondta Bali
Éva a Hevesi iskola tanulója.
Iskolások, hagyományõrzõ egyesületek tagjai vettek részt a munkában, amelyet immár négy éve a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága szervez.
Vitéz Petõ Attila I. világháborús
egységparancsnok kiemelte:  El kell
mondjam, hogy talán ez a második
alkalom a négy év alatt, hogy ilyen

3

Gyepmesteri
feladatok
Rugalmasabb
és hatékonyabb
mûködés
A gyepmesteri feladatkört
mostantól az Élettér Állatés Természetvédõ Egyesület
látja el Nagykanizsán és a
hozzá tartozó településeken,
az önkormányzattal közösen
aláírt megállapodás értelmében.

sokan jöttünk össze. Ugye itt 1100 sír
található, Nagykanizsán volt a monarchiának a legnagyobb hadikórháza és ebbõl kifolyólag nagyon vegyes
a meghalt katonák nemzetisége.
Magyar, szlovák, szerb, orosz és
német katonák sírjait tisztították

meg a mohától és a borostyántól a
résztvevõk, akik a központi emlékmûbe virágot helyeztek, gereblyéztek és összeszedték a letörött
ágakat is.
Kanizsa Médiaház

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Múzeumi világnap gyerekeknek

Gyermekeknek szóló programokkal emlékeztek a Múzeumi
világnapra a Thúry György Múzeumban. E jeles nap megünneplését a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának 1977 májusában, Moszkvában tartott XI.
konferenciáján határozták el.

elején záruló Betyárok és betyár
élet Dél-Zalában címû kiállítására
épül. Külföldön már bevett szokás
 mondta Lebár Edit mûvelõdésszervezõ, mielõtt egy kiállítás bezárna, a záráshoz is szerveznek
programokat. A múzeumi séta közben a gyerekek a mûvelõdésszer-

Elsõ alkalommal 1978. május
18-án tartották meg, azóta már
több mint száz ország közel
30.000 múzeuma vett részt ezen
az eseményen. Az ünnep célja,
hogy e jeles napon komolyabb figyelem irányuljon a múlt emlékeit õrzõ és bemutató intézmények
felé.
A Múzeumi világnap nagykanizsai programja az intézmény június

Hálás Zala elvisz haza
Kovács Gergely posztulátor, a
Mindszenty Alapítvány kurátora lesz
a vendég-elõadó az Eötvös téri
Nagy-Magyarország szobornál június 4-én, szombaton 11 órakor a városi megemlékezésen  hirdette a felújított csehimindszenti templomban,
a bíboros keresztelõkútja melletti

vezõtõl többek között megtudhatták, azért érdekes ma is a betyárvilág, mert a 19. század néhány évtizedében õk voltak azok, akik a jobbágyok és parasztok világából bekerültek a hírekbe, ismertté váltak,
nevük, arcmásuk megjelent a nyilvánosság elõtt. A pásztorok díszítõ
mûvészetében úgy ábrázolták õket,
mint szabadságban élõ, maga ura
emberek. Vágyott közéjük az egyszerû pásztorember, a földmûves, a
béres és a cseléd is, ha el volt keseredve. Ki is próbálták ideig-óráig,
de mindenki tudta: veszélyes, sok
ínséggel, állandó félelemmel járó,
legtöbbször magányos élet ez. Az
óvodás és kisiskolás gyerekeket
még számtalan program várta: színezés, feladatlapok kitöltése és
gyermekjátékok, közben az udvaron bepillanthattak a fafaragás és a
bõrözés mûhelytitkaiba is.
B.E.
szentmisén Roca Dániel atya, aki a
busznyi kanizsai zarándok lelki vezetõje volt.
20. alkalommal szervezte meg
Benke Tibor és csapata a Mindszenty bíboros emléktúrát és zarándoklatot. A Teljesítménytúrázók Társasága honlapján is meghirdetik, szerte
az országból vonzza a látogatókat. Itt
elõzõ évek beszámolóit is böngész-

Ennek megfelelõen, ha valaki közterületen elhullott állattetemet vagy kóbor állatot
talál, azt az egyesület honlapján feltüntetett elérhetõségek
valamelyikén jelezheti, hétfõtõl vasárnapig, reggel 8 és este 20 óra között. A feladatkörrel járó teendõket két, fényképes igazolvánnyal rendelkezõ
gyepmester látja el, ügyeleti
rendszerben, így hétvégéken
és ünnepnapokon is. Ezek
mellett több fontos változás is
életbe lépett  hangzott el a
Kanizsa Televízió Híradójában.
Maros Sándorné az Élettér Állat- és Természetvédõ
Egyesület titkára kiemelte:
 Mostantól kezdve nincs
olyan a gyepmesteri tevékenységben, hogy ha valaki
szól, hogy talált egy állatot,
ha van is chipje, nem szállítjuk haza. Minden állatot a
gyepmesteri telepen lehet átvenni, ha van chipje, ha
nincs, oltási könyvvel igazolva. Illetve az SZMSZ-nek
megfelelõen egy díjtáblázat
alapján, díjkifizetés és nyugta ellenében vihetõ el a kutya.
Kanizsa Médiaház
hetjük. Tanúsága szerint a kanizsaiak
2008 óta minden évben tiszteletüket
teszik, sõt, az indítóhely, Vasvár után
városunk a legaktívabb település. A
beszélgetés nem csak egymással jóízû az akác  és a Jeli arborétumban
rododendron  illattal kísért 15 km
körüli úton, ének és imádság váltogatta egymást. A cím a 48-as Máriakongresszus dala, igazat mond.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Felújítások a zalai
bíróságokon
Az Országos Bírósági hivatal támogatása révén a megyeszékhelyi
épületek felújítása mellett a vidéki
bíróságokon is munkálatok zajlottak, illetve zajlanak 2016 tavaszán.
A tavaly megkezdett épület felújítás, illetve korszerûsítés a Zalaegerszegi Törvényszék, a Zalaegerszegi, a Nagykanizsai, a Keszthelyi
és a Lenti Járásbíróság épületeiben
idén is folytatódik. Amellett, hogy a
Zalaegerszegi Törvényszéken a mûemlék épület homlokzat-felújítása
zajlik, a Zalaegerszegi Járásbíróság
irodáiban bútorokat, valamint padlózatot cseréltek.
A pályázati forrásból Nagykanizsán a munkakörnyezetet javítják:
parkettát cserélnek, illetve felújítják a régi padlózatot, álmennyezetet alakítanak ki, korszerûbb kivitelezésû armatúrákat építenek be,
ajtókat, ablakokat cserélnek modernebbre, illetve tárgyalótermet
festenek, mosdót újítanak fel.
Lentiben az évek óta szûkös irattári elhelyezést bõvítették: a bíróságon görgõ irattári polcrendszerrel szereltek fel egy helyiséget.
A Keszthelyi Járásbíróságon a tetõtéri irodák nagy felületû üvegablakai miatt nyáron elviselhetetlen hõség uralkodott, így oda a pályázat
révén klímaberendezések kerülnek.
A megyeszékhelyen kívüli munkálatokra Zalában közel 24 millió
forint áll a rendelkezésre, amelyet
az Országos Bírósági Hivatal biztosít a Jablonszky épületfelújítási
pályázat révén. A felújítások várható befejezése 2016. május 31.

2016-ban Gál Sándor az
Év erdésze Zalában
A Zalaerdõ Zrt. rendezte meg a
helyi megmérettetést, amelyen a
társaság öt erdészetének összesen
20 erdésze vett részt, bemutatva
szakmai tudását. Elméleti tudás,
erdõgazdálkodási gyakorlati feladatok álltak az indulók elõtt, mint
például gyérítésjelölés, választékolás, rönk- és sarangszámbavétel,
valamint trófeabírálat. Végül
szoros versenyben Gál Sándor
kerületvezetõ erdész érdemelte ki
az elsõ helyezést, aki többször
szerepelt már a Kanizsa Televízió
magazinmûsoraiban is, szakmai
tudásával segítette az erdõ növényés állatvilágának megismertetését.
Gál Sándor immár második alkalommal képviselheti majd a
Zalaerdõ Zrt.-t az országos
versenyen.

A sikerhez tanulás, szorgalom
és kemény munka kell
A Nemzeti Tehetség Program keretében rendeztek összejövetelt a
Bogdán János Cigány Kisebbségi Közösségi Házban. Diákok bemutatója, kiállítás, hagyományõrzõ mûsor és gyermeknap várta az érdeklõdõket. Az ANOSZTRU Országos Cigány Egyesület tehetségfejlesztõ programjának egyik állomása volt a szombati rendezvény,
amelynek fõszereplõi javarészt halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok voltak.
Lendvai Ferenc az ANOSZTRU
Országos Cigány Egyesület elnöke
kiemelte:  Szeretnénk megmutatni
nekik, hogy a tehetségüket ne paza-

rolják el, hanem a tanulás révén ezt
kamatoztassák, csiszolják. Szeretnénk
rájuk vigyázni, felügyelni a pedagógusok és a mentorok segítségével.

Hasonló célokkal indult el annak idején Nagykanizsán a hétvégi
kollégium, amely az évek során
igazolta létjogosultságát a felzárkóztatás és a tehetségfejlesztés területén is, hiszen több ezer diák
vett részt a programban 1998 óta.
 Nagyon sokszor a szülõi háttér
nincs meg ahhoz, hogy otthon tudjanak tanulni és a tehetségüket ki
tudják bontakoztatni. Nagyon fontos ezért, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felvállalta azt a
szerepkört, hogy segít a diákoknak
abban, hogy nap mint nap jobban
tudjanak teljesíteni az iskolában,
és a megszerzett tudást elvigyék
otthonra is. Nagyon fontosnak tartom, amit a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elkezdett, illetve
azt is, hogy a fiatalok vállalják,
hogy ide jönnek, tanulnak, és a tehetségüket fejlesztik  mondta Teleki László országgyûlési képviselõ.
Mindenki jó valamiben, de a tehetség önmagában nem elég: az
életben való boldoguláshoz tanulás, szorgalom és kemény munka
is kell  errõl maguk a tehetségnapon fellépõ fiatalok is számot adtak.
Kanizsa Médiaház

A 2016-os országjáró program
május 13-án rajtolt el Villányból, a váltófutás csapata múlt
kedden délután ért be Nagykanizsára.
Kora délutántól különbözõ
programokkal csábították az érdeklõdõket az Erzsébet térre,
ahová röviddel 5 óra után érkezett be az a csapat, amely Kisrécsétõl Nagykanizsáig vállalta a
futást. A város szívébõl indulva
tették meg a 2024 méteres olimpiai kört, kanizsai futókkal kiegészítve.

Kanizsán járt a Nemzeti Bor Maraton
A Nemzeti Bor Maraton kiemelt
helyszíne Nagykanizsa, a futás
résztvevõit a város nevében Tóth
Nándor alpolgármester köszöntötte. Ha Nagykanizsa és környéke
nem is tartozik a kiemelt borvidékek közé, azért azt elmondhatjuk,
hogy Zala megyében, a város környékén jelentõs és ismert bortermelõ vidékek vannak.
A váltófutás résztvevõi díjazásban
is részesültek, a Kisrécse  Nagykanizsa távot a zalakarosi Futrinkák

vállalták. Mi tulajdonképpen nem
szakosztály vagyunk, nem klub vagyunk, hanem egy facebook-os csoport vagyunk, és ha valami hír jön,
hogy valahol van verseny, akkor
írunk egymásnak, hogy kinek van
kedve részt venni rajta. Így történt ez
múlt héten is, amikor jótékonysági
futás volt Zalaegerszegen.  mondta Szabadicsné Madaras Katalin.
A Maraton idén második alkalommal érkezett Nagykanizsára.
Balla Attila a Nemzeti Bor Mara-

ton programigazgatója kiemelte:
Egyöntetûen az az üzenet részünkrõl, hogy a sporttal összekötve Magyarország borvidékeit és a
vidékünk értékeit népszerûsítsük,
mutassuk be az embereknek.
A Zalai borvidék szépe címet
Kecskés Lucának városunk fõ terén adták át, a Nemzeti Bor Maraton nagykanizsai rendezvényét
Tolvai Renáta koncertje zárta.
Kanizsa Médiház
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Ismertté tenni Nagykanizsát a vízügyi kutatások által

 Többek között az is a célom,
hogy Nagykanizsát ismertté tegyük a vízügyi kutatások által,
és a kanizsaiak büszkék lehessenek arra, hogy a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató  Fejlesztõ
Központ a városukban mûködik
 ezzel a törekvéssel irányítja dr.
Galambos Ildikó kutatásvezetõként a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató  Fejlesztõ Központban folyó munkát.
Ahogy megtudtuk, Galambos Ildikó születésétõl fogva Nagykanizsán nevelkedett, kezdetben Bajcsán, majd öt éves korától a város
északi részén. Az általános iskolát
követõen a Batthyány Lajos Gimnázium nyelvi specializációs osztályába járt. Az érettségit követõen
az akkori Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemet (ami azóta sok
egyéb mellett a közelmúltig a Budapesti Corvinus Egyetem keretein belül, jelenleg pedig a Szent István Egyetem részeként mûködik)
választotta, ahol az Élelmiszertudományi Karon folytatta tanulmányait a Gellért-hegy oldalában.
Szakirányként a folyamattervezést
választotta. Majd egy év kitérõ következett, ugyanis az USA-ban töltötte a gyakorlati idõszakát. Ezt
követõen írta meg diplomamunkáját, melyben a kútvizek arzénmentesítésével, illetve a fõleg az alföldi területeken jellemzõ huminsavak eltávolításával foglalkozott.
 Az egyetem befejezése után
PhD hallgatóként tovább foglalkoztam az ivóvizekben található
szennyezések eltávolításával. A laborkísérletek mellett félüzemi méretben végezhetõ, illetve a tere-

pen végzett kísérletek voltak számomra fontosak, és a tudományos
munkámat is elsõsorban gyakorlati szemszögbõl foglaltam össze 
részletezte Galambos Ildikó.
A doktori munkája eredményeképpen egy membrántechnikán
alapuló komplex eljárást dolgozott
ki (arzén és huminsav eltávolítására koncentrálva), mely segítségével a kútvízbõl egészséges ivóvíz
állítható elõ, és a keletkezõ hulladékvíz is részben visszaforgatásra,
kezelésre kerül, így csak nagyon
kis mennyiségû szennyvíz elvezetése mellett mûködhetne a rendszer.
 2006-ra fejeztem be a doktori
munkámat, abban az idõszakban
Magyarországon kiemelt szerepet
kaptak az arzéneltávolítással kapcsolatos munkák, melyek eredményeképpen mára már ez a probléma részben megoldódott. Sajnos, a
rengeteg negatív hír hatására a
csapvíz fogyasztása erõsen visszaesett annak ellenére, hogy például
Nagykanizsán és környékén is jó
minõségû a szolgáltatott ivóvíz,
csupán az esetlegesen a csõvezetékekbõl bekerülõ szennyezõanyagokat illetve a maradék klórt
lenne szükséges igény esetén házilag eltávolítani  emelte ki. Hozzátette, ezzel az eljárással az ásványvízfogyasztásból eredõ nagy
mennyiségû hulladék keletkezése
is megakadályozható lenne.

2014 szeptemberétõl, a központ
indulásától dolgozik a Pannon
Egyetem Mérnöki Kara, a Hidrofilt Kft. és Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzata által
alapított Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató  Fejlesztõ Központban
kutatásvezetõként. Azt mondja,
örömmel dolgozik együtt a jelenlegi kiváló csapattal. A kollégák között vegyész, biológus, hidrogeológus, gépész és élelmiszermérnök
is van, illetve a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán dolgozó, a pályázatokért illetve a titkári
teendõkért felelõs munkatársak is
segítik a mindennapi teendõkben.
 Nagy öröm számomra, hogy
három kolléga is az elmúlt másfél
évben szerezte meg a PhD fokozatot, mindannyian kiváló eredménnyel, így Gerencsérné Berta
Renáta, Rácz Gábor és nemrégiben
Kaszás Nikoletta  hangsúlyozta a
kutatásvezetõ  illetve talán még az
idei évben Berkesné Rodek Nóra is
csatlakozik a körükhöz.
Kiemelte, szeretné, ha még az
idei évben sikeresen pályáznának
egy vagy két kutatási témával. Tervezik, hogy ezekbe a projektekbe
minél több helyi vállalkozást is bevonnak. A tavalyi évhez hasonlóan
tovább kívánják bõvíteni az ipari
partnereik körét, és további ipari
megbízásokat elnyerni.
 Referenciáink között szerepel
többek között a Tiszai Vegyi Kom-

binát Zrt. vízelõkészítõ rendszerének felülvizsgálata, értékelése,
Szombathelyen a Falco Zrt. hulladékvizének és csapadékvíz kezelõ
rendszerének vizsgálata is, és jelenleg is több nagy céggel folyamatban van ipari kutatási megbízás egyeztetése  részletezte Galambos Ildikó.
Annak érdekében pedig, hogy
nemzetközi kapcsolataik is erõsödjenek, idén is céljuk a magyar
diákok mellett külföldi diákok foglalkoztatása nyári gyakorlat keretében. Jelenleg is már több jelentkezõ van erre. Nemzetközi szinten
erõsíteni szeretnék a hagyományosan októberben megrendezett Soós
Ernõ Tudományos Konferenciát,
melynek fõ célja, hogy a tudományos élet és az ipari szereplõk részére találkozási lehetõséget biztosítsanak, és a gondolatcsere mellett a közös munka lehetõségét
megteremtsék.
 Hosszú távú terv pedig, hogy
még 20 év múlva is egy erõs kutatóintézet mûködhessen itt, Nagykanizsán, széleskörû kutatási témákkal, és nemzetközi kapcsolatokkal. A munkatársakat tekintve
pedig a jelenlegi kollégákat megtartva még legalább 10-15 emberrel bõvülve szeretnénk dolgozni
zárta beszélgetésünket Galambos
Ildikó.

ben. Túravezetõnk meglepõ és
vicces történetekkel próbált szórakoztatni, feledtetve a hûvös
idõt.
A természetvédelmi vetélkedõn
vegyes oktatói- hallgatói csapatok
versenyeztek egymással hajtányozásban, növényfelismerésben
és rönkdobálásban is. Az elmét és

testet is megdolgoztató vetélkedõ
eredményhirdetése után következett a jól megérdemelt bográcsos
vacsora.
A focira sajnos már nem került sor, de az idõjárás ellenére
jó hangulatban telt a délután 
olvasható az egyetem hírlevelében.

V.M.

Zöld nap a PEN-en
Zöld Napot tartott a PEN
Kaszón a Kaszó Zrt, a Kanyssa
Hallgatói Alapítvány és a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány
segítségével.
A Zöld nap  melyet már nem
elõször rendez meg az egyetem
, elsõdlegesen a hallgatók környzetettudatos nevelését támogatja. A szórakoztató programok
mellett a környezetvédelem fontosságára is felhívjuk a figyelmet.
A déli érkezést követõen mindenkit zsíros kenyér és pogácsa
várt, amit ezúton szeretnénk megköszönni a Kanizsa Pékségnek. Az
esõ ellenére a csapat körbe sétálta
a vadasparkot, ahol vaddisznók kísértek és szarvasok lestek minket.
Bevállaltuk a kisvasutazást is,
mely érdekes élmény volt az esõ-
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Megújult stílusában, tartalmában
és kivitelezésében a Pannon Tükör
A 75 esztendõvel ezelõtt született Utassy József költõre emlékeznek, felidézik Zalaegerszeg
történetét, novellákat, verseket,
tanulmányokat tesznek közzé a
megújult Pannon Tükör folyóiratban.
A régi értékek megõrzése mellett új elemekkel bõvült a kiadvány: a százoldalas, képekkel illusztrált folyóiratban csaknem
húsz szerzõ írása olvasható 
mondta el Kaj Ádám, a Pannon Tükör április közepén kinevezett fõszerkesztõje.
A kulturális folyóiratban új mûfaji elemként jelenik meg az interjú. Elsõként Szabolcs Péter szobrászmûvésszel készült beszélgetést
tették közzé, a jövõben pedig a
testvérmúzsák valamelyik ágában alkotó, fõként zalai mûvészeket mutatják be.
A mûvészeti rovatban a Hevesi
Sándor Színház két korábban bemutatott produkciójáról  A mak-

rancos hölgy címû vígjátékról és
Czegõ Teréz Asszony a fronton címû monodrámájáról  közöltek
kritikát, ismertették a Griff Bábszínház bemutatóit. Összeállítás
készült a 75 esztendõvel ezelõtt született Utassy József (1941-2010)
Kossuth-díjas költõ tiszteletére,
amelyben kortársak, barátok versekkel, tanulmányokkal, írásaikkal
emlékeznek a költõre.
A szépirodalom rovatban a kortárs írók, költõk munkái mellett
Srecko Kosovel (1904-1926) szlovén költõ három verse szerepel, a
tanulmány/kritika rovatban pedig
Braun Barna az irodalom népszerûsítésérõl, piaci szerepérõl írt tanulmánya olvasható.
További három tanulmány a zalai
megyeszékhely történetét idézi fel,
dokumentálja Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válását, amelynek 130. éves jubileumát tavaly ünnepelték  ismertette Kaj Ádám.
Hozzáfûzte: a Pannon Tükör a
zalai, muravidéki alkotók irodal-

mi, szellemi mûhelye. A szerzõk, a
folyóirat munkatársai azért dolgoznak, hogy a régió mûvészétet,
színházi, képzõmûvészeti, zenei
értékeit minél szélesebb körben
megismertethessék az emberekkel
 hangsúlyozta a fõszerkesztõ. Kitért arra is, hogy a jövõben több
rendezvényt, köztük rendhagyó
irodalomórákat szerveznek.

Terveik szerint június közepén
Pannon Pódium címmel  színházzal és irodalommal a fõszerepben
 megrendezik az elsõ zalaegerszegi kulturális mini fesztivált. A
Pannon Tükör megújult számát
szerdán mutatják be Zalaegerszegen, a Mimosa kávézóban. A folyóiratot a Zalai Írók Egyesülete
alapította 1995-ben. Az alapító fõszerkesztõ Pék Pál volt, munkáját
2003-ban Péntek Imre vette át,
szerkesztõség ekkor került át Zalaegerszegre.
MTI - Kanizsa

P ál y áz at f al f i r k ák e l t ü n t e t é s é r e
Nagykanizsa Megyei Jogú Város közgyûlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft.
Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási idõben
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

Nem várt mértékû fellendülés a nagykanizsai ingatlanpiacon
Az elmúlt egy év ingatlanpiaci szempontból egyértelmûen a növekedésrõl szólt,
azonban országos szempontból az elmúlt
néhány hónapban már a lassulás jelei mutatkoztak. Az egyes régiók között viszont továbbra is komoly különbségek mutatkoznak, míg egyes városokban továbbra is
drasztikus emelkedésnek lehetünk szemtanúi, addig vannak olyan régiók ahol alig,
vagy egyáltalán nem beszélhetünk növekedésrõl.
Ha vetünk egy pillantás Nagykanizsa ingatlanpiaci statisztikáira megállapíthatjuk, hogy
itt az elmúlt néhány hónapban az országos tendenciáktól eltérõen, jelentõsen gyorsult a növekedés üteme. Ez különösen annak fényében
meglepõ, hogy Zala megyére inkább a stagnálás volt a jellemzõ 2016. elején. A zalai városban kínált lakóingatlanok átlagos négyzetméterárai, mintegy 5,2 százalékkal emelkedtek
idén január és április között, ami összevetve az
ugyanebben az idõszakban a megyeszékhelyen lezajlott 2,6 százalékos növekedésessel,
igazán jó eredménynek számít.
Az egyes ingatlantípusokat megvizsgálva
azonban sokkal árnyaltabb képet kapunk. A
legkisebb növekedés a családi házak áraiban
mutatkozott, itt a fentebb említett idõszakban
mindössze csak 0,2 százalékos változás volt

megfigyelhetõ. Ugyanakkor rendkívül jól szerepeltek a nagykanizsai eladó téglalakások,
ezek átlagos négyzetméterárai január és április
között mintegy 11,5 százalékkal emelkedtek,

lanhoz jutni a városban. A helyi ingatlanok átlagára jelenleg 12 724 988 Ft, ami jóval az országos átlag alatt van. Ezen túl számos az új
állami támogatások feltételeinek megfelelõ in-

ami országos viszonylatban is kiemelkedõ. A
panellakások esetében meglepõ módon mindössze 1,6 százalékos növekedés zajlott le,
amely az országos tendenciák ismeretében
igen szerénynek mondható.
A Nagykanizsán eladásra szánt lakások között böngészve megállapíthatjuk, hogy az
utóbbi idõszak áremelkedései ellenére, továbbra is viszonylag kedvezõ áron lehet ingat-

gatlant kínálnak eladásra, ami népszerûvé teheti a várost a CSOK felvételében gondolkodó
családok körében is.
Nagykanizsa rendkívül kedvezõen jött ki az
utóbbi hónapok ingatlanpiaci változásaiból, az
azonban kérdéses, hogy ez a fellendülés meddig fog tartani és, hogy hosszútávon mi vár a
helyi ingatlanpiacra.
Forrás: Ingatlannet.hu
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Kanizsai Dorottya Kórház

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ JÁRÓ-BETEG
ELLÁTÁSÁNAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE
A Kanizsai Dorottya Kórház 186,81 millió forint európai uniós
támogatást nyert a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0004 számú A
Kanizsai Dorottya Kórház járó-beteg ellátásának infrastrukturális
fejlesztése" címmel.
TIOP-2.2.8.A-15/1-2015-0004
A projekt keretében a járó-beteg szakrendelõ alagsori, földszinti és I.
emeleti részleges, valamint a szemészeti ellátó egység teljeskörû
építészeti felújítására kerül sor. A koncepció jelen pályázat keretein
belül egy olyan fejlesztést valósít meg intézményünkben, mely
szervesen kapcsolódik a megvalósult TIOP 2. prioritás célkitûzéseihez.
Teljessé teszi a betegellátás színvonalát, támogatja az egészségügyi
ellátórendszer átalakítását.

Véradás - Vöröskereszt
A jövõ heti véradásaink a következõek:
2016.05.31. (kedd) 12:00 - 13:30 óra Vöröskereszt (Nk Sugár u. 28.)
2016.06.02. (csütörtök) 11:30 - 13:30 óra Vöröskereszt (Nk Sugár u. 28.)
2016.06.07. (kedd) 09:00 - 12:00 óra Kanizsa Plaza

Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Dr. Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 06-93-502-086
E-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Módosult az építési engedélyhez
kötött építési tevékenységek köre
Tisztelt Építtetõk!

2015. év végén, illetve 2016. elején az építésügyi jogszabályok jelentõs
változáson estek át. A változtatások célja az volt, hogy az építésügyi eljárások egyszerûsödjenek, az építési jogosultságot az építtetõk minél könnyebben, gyorsabban és olcsóbban megszerezhessék.
Erre figyelemmel módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre, és a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületû új lakóépület építésére
már nem kell a klasszikus értelemben vett építési engedélyt kérni.
A jogszabályi változásokról szóló általános tájékoztatások sokak számára azt
sugallták, hogy építési engedély nélkül is építkezhetnek. A félreértések miatt
megszaporodtak a szabálytalan építési tevékenységek, melyekbõl fakadóan az
érintett építtetõk utólag lefolytatott építésügyi hatósági eljárásra kényszerülnek,
melyekhez jelentõs mértékû építésügyi bírság vagy a szabálytalan épület/épületrész visszabontása (is) párosulhat.
Fentiekre figyelemmel felhívjuk az építeni szándékozók figyelmét, hogy az
építési tevékenység megkezdése elõtt minden esetben érdeklõdjenek az építésügyi hatóságon az engedély nélkül végezhetõ építési tevékenységek körérõl, illetve gyõzõdjenek meg róla, hogy a végezni kívánt munkákhoz szükséges-e
építési engedélyt kérni, vagy a munkák megkezdését bejelenteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 300 m2 hasznos alapterülettel létesítendõ
új lakóépületek kivitelezése az építésügyi hatósághoz tett hiánytalan bejelentést
(ennek formai és tartalmi elemeit a 456/2015.(XII.29.) Korm. rendelet részletezi) követõ 15 nap elteltével kezdhetõ meg. A hiányosan tett bejelentés esetén
a hiányok megjelölésével az építésügyi hatóság a kérelem beérkezését követõ
nyolc napon belül a kérelmezõt és az építéssel érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultakat, valamint az építésfelügyeleti hatóságot levélben tájékoztatja. Ebben az esetben az építési tevékenységet megkezdeni nem szabad!
A bejelentés mellékletét képezõ mûszaki tervdokumentációt megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ építész tervezõ készítheti!
A hiányok pótlását követõen az építeni szándékozó a hatóság felé új bejelentést tehet.
Amennyiben a bejelentett állapottól eltérõ építményt kíván az építtetõ megvalósítani, a változásokat újabb (hiánytalan) bejelentéssel lehet jogszerûvé tenni.
A 300 m2-nél kisebb hasznos alapterülettel létesítendõ lakóépületek egyszerû bejelentése illeték- és szolgáltatási díj mentes.
Az egyszerû bejelentés alapján megvalósított lakóépületek használatbavételét az építéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési jegyzõnél lehet bejelenteni. Bejelentés hiányában az építményt használni nem lehet!
Az építés bejelentésétõl számított 3 éven belül megvalósított lakóépület esetében a használatbavétel bejelentése illeték- és díj mentes. A negyedik évtõl
kezdõdõen az eljárás díja 200.000 Ft, majd évente 200.000 Ft-tal emelkedõ
összeg (a 10. évben 1.400.000 Ft).
Azon épületeket, melyek 10 éven belül nem vehetõk használatba, le kell bontani.
Felhívom a Tisztelt Építtetõk figyelmét arra is, hogy a meglévõ lakóépületek
bõvítése, tartószerkezete érintõ átépítése, valamint a vegyes funkciójú épületek
építése továbbra is építési engedélyhez kötött építési tevékenység! Ezen eljárásokhoz az 1990. évi XCIII. Tv. XV. táblája alapján illetéket kell fizetni.
Az építési engedély/bejelentés nélkül létesíthetõ építmények megvalósítása
is csak az általános érvényû jogszabályi elõírások betartásával (pl: helyi építési szabályzat, országos építésügyi követelmények, stb.).
Fentiekre figyelemmel kérem az építeni szándékozókat, hogy az építési tevékenység megkezdése elõtt a megvalósítandó építmények építési lehetõségeirõl az Építésügyi Csoportnál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet)
ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00,
13.00-16.30, péntek: 8.00-12.00) érdeklõdni szíveskedjenek!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I.
emelet 3. szám alatti 989/1/A/8. hrsz, 81 m2 területû lakás. Kikiáltási ára:
8.100.000 forint. A versenytárgyalás idõpontja: minden keddi munkanapon,
10.00 órakor az ingatlan elkeléséig. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21, 1. emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt. irodaháza. A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311-241/116. mellék.

2016. május 26.

Fogadónapok, fogadóórák
Fogadónapok
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. június 1-jén (szerdán)
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2016. június 8-án (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. június 29-én (szerda)
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Képviselõi fogadóórák
Balogh László a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, a Humán Bizottság elnöke fogadóórát tart 2016. június 1-jén,
szerdán, 16 órától 17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa,
Rozgonyi utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2016. május 27-én (pénteken) 17 órától
a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Bedõ György az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2016. június 7-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselõje 2016. június 9-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián
tér 30.).
Dr. Erdõs László az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát 2016. június 7-én, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini
Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény Idõsek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhetõ.
Gyalókai Zoltán a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2016. június 7-én, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor
Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2016. június
6-án (hétfõn) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2016. június 6-án (hétfõn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.)
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2016. június 6-án (hétfõn) fogadóórát tart, 17.00 órától a Polgármesteri
Hivatal Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.);
18.00 órától pedig Kiskanizsán a volt Nagyrác általános iskola ebédlõjében
(Nagyrác u. 26.)
Szõlõsi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart 2016. június 6-án, hétfõn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit
Zrt. a Zrínyi u. 35. sz. alól a Zrínyi u. 33. sz. alá költözött.
Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitvatartás
szerint mûködik:
Hétfõ
8.00-12.00
13.00-15.00

Kedd
8.00-12.00
13.00-15.00

Szerda
8.00-12.00
13.00-15.00

Csütörtök
8.00-12.00
13.00-15.00

Péntek
8.00-12.00

Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és
egyéb ügyekben.

Kövesse híreinket

honlapunkon és Facebook oldalunkon is.

www.kanizsaujsag.hu
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követõen a lakosság várhatóan április utolsó hetétõl fogja
tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer mûködésérõl.

KÖLCSÖNZÉSI IDÕ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális idõtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10
órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokkolóba, a kerékpárt eltûntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÕ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI

A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN
FIZETENDÕ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való
hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A
használatért fizetendõ: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.

Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja
A féléves bérlet díja
14 éven felüli diákok éves bérlet díja
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja
A KanizsaBike kártya díja

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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10.000 Ft
6.500 Ft
8.000 Ft
5.200 Ft
600 Ft/kártya

A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítõ helyeken.
Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és

Kölcsönzés díja
0-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

ennek megfelelõen 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven
felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDÕ DÍJAK
A használatért fizetendõ: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer
a letét összegébõl levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.

Jegy ára
Napijegy
3 napos jegy
Hetijegy

400 Ft
800 Ft
1.400 Ft

Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes
jeggyel ingyenes. Az elsõ fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.

Kölcsönzés díja
0-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00
- 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel:
(+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTÕ HELY
Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfõ - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285,
(+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ
INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
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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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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
TÜKÖR - Pillanatképek súlyosan
és halmozottan fogyatékos gyermekek mindennapjaiból, ahol ki-ki a
saját érzéseit láthatja visszatükrözõdni. Megtekinthetõ: a színházi
elõcsarnokban június 30-ig.
Május 27.18 óra
"TABUK NÉLKÜL A PÁRKAPCSOLATRÓL" - Pilát Gábor elõadása. Belépõdíj: 2000 Ft. Szervezõ:
Vizeli Gergõ, 06-20/590-5769.
Június 01. 14 óra
THAIFÖLD - vetített képes úti élmény beszámoló. Elõadó: Vilmos
Mihály. A belépés DÍJTALAN!
Június 2., 9., 16., 23., 30. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Június 3. 19 óra
"BLGén" és HELIKONI GÁLA
A Batthyány Lajos Gimnázium helikoni érmeseinek gálaestje. A belépés DÍJTALAN!
Június 4. 11 óra - Nagy-Magyarország emlékmû
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS
NAPJA - emlékmûsor és koszorúzási
ünnepség. Emlékbeszédet mond: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a térség országgyûlési képviselõje, valamint Kovács Gergely, a Magyarországi Mindszenthy Alapítvány ügyvivõje. Közremûködik: Põcze Mira versmondó és
Laska Lilla énekes. Koszorúzási szándék bejelentése: 2016. június 3. (péntek) 12 óráig a 93/310-465-ös vagy a
93/311-468-as telefonszámon.

Május 27.-28.
XII. KÁRPÁT-MEDENCEI
CSENGEY DÉNES VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENY
Május 27. péntek 20 óra
Zsila Sándor: "Elfeledett érzéseink" kiállítás megnyitója. Megnyitja: Lengyák István.
Május 28. szombat 9.30 óra
A verseny döntõje, a gyõztesek díjazása, gálamûsor.
Június. 4. 9-13 óráig
NYÁRI GYEREKRUHA
ÉS JÁTÉKBÖRZE
Használt baba és gyerekruhák, cipõk, játékok, babafelszerelések és
kiegészítõk vására és cseréje. A belépés DÍJTALAN!

Június 4. 16 óra
DARTS VERSENY
Helyszín: Mûvelõdési Ház
BAJCSA. További információ:
Parély József 30-5253-371

2016. május 26.

Nyitott pincék Förhéncen

Bár az idõjárás nem volt kedvezõ a szabadtéri programoknak
Pünkösd vasárnap, a borkultúra
iránt érdeklõdõk szép számmal
kilátogattak a Nagykanizsa melletti hegyhátra, Förhéncre, a 3. alkalommal megrendezett Nyitott
Pincék elnevezésû programra.
 A sok-sok energia, szervezés
akkor térül meg, ha sokakat meg
tudunk szólítani  mondta Dénes
Sándor polgármester a rendezvény
megnyitásaként. Amirõl érdemes
tudni, hogy Zalában egyedül a

Nagykanizsa melletti szõlõhegyen,
Förhéncen rendeznek meg Pünkösd vasárnapján. A Nyitott Pincék
elnevezésû akció a 90-es évek közepén indult, az ország jelentõs
borvidékein  idézte fel a polgármester. A borongós idõ ellenére a
hangulatra és a látogatottságra nem
volt panasz a hegyháton.
 Utána rosézunk egy kicsit, biciklivel jöttünk, az idõ ellenére is itt
vagyunk, majd a vörös érkezik 
mint ahogy a Kanizsai Oldtimer
Kerékpáros Szövetség vezetõje
Dene Tibor elmondta, fehérbort,

rosét, és vörösbort egyaránt lehetett
kóstolni Förhéncen. A kínálat javarészt a helyi termelõknek, Benczik
Ferenc, Kápolnás Zoltán, a Skanecz
testvérek és Förhénci Horváth Gyula pincészetének volt köszönhetõ.
 Hatféle fehéret, egy rosét, egy
sillert és egy vörösbort hoztunk ki.
Ebbõl négy fehér száraz, egy félszáraz, egy félédes, és a többi bor is
száraz kategóriába tartozik. Évjáratból minden 15-ös, a vörösborunk
12-es, és 27 hónapig állt, illetve érlelõdött egy kis fahordóban. 
mondta Förhénci Horváth Gyula.
Kora délután még szemerkélt az
esõ, de a szervezõ, a Förhéncért
Egyesület elnöke szerint: a látogatottságon ez nem volt érezhetõ.
 Most ebben a pillanatban azt
kell mondanom, legalább 50-80
ember folyamatosan cserélõdik, és
jönnek-mennek, sikerült a 4 törzs
tagunkat is kiállítani  hangsúlyozta Skanecz Sándor.
A rendezvény iránti érdeklõdésre
való tekintettel a szervezõk a jövõben az esõs idõjárásra is készülnek
majd, akár egy napos halasztással.
Skanecz Sándor hozzátette: lesz 4.
Nyitott Pincék is Förhéncen.
Kanizsa Médiaház

Horvátországban és Szlovéniában
jártak a kiskanizsai iskola tanulói
a Határtalanul Pályázat keretében
A Kiskanizsai Általános Iskola
7. osztályos tanulói a Határtalanul Pályázat keretében április
18-22 között Horvátországba és
Szlovéniába kirándultak.
Az 5 napos programot hosszas
elõkészítõ munka elõzte meg,
mely során a gyerekek felkészültek a tervezett helyszínek történelmébõl, földrajzi, irodalmi kötõdéseibõl, és az ott élõ magyar lakosság életébõl.
Az elsõ három napon a horvátországi török harcok váraival, a
Zrínyiek és a Hunyadiak életével,
az 1848-49. évi magyar szabadságharc eseményeivel és a Monarchia kori magyar tengerparti építészeti értékekkel ismerkedtek. Gyönyörködhettek a csodálatos tájakban, és a horvát területeken élõ
magyarokat segítõ zágrábi Balassi
Intézet munkatársaival is találkoztak.

A kirándulást záró 2 napot Szlovénia Muravidéki területeinek felfedezésével töltötték. Kicsit betekinthettek a Lendván, Dobronakon, Pártosfalván élõ magyarok
történetébe és mindennapjaiba. Ellátogattak a helyi kétnyelvû iskolákba, megismerhették az ottani
gyerekeket és a Lendván mûködõ

Bánffy Központban elõadást hallhattak a magyar kultúra helyi megõrzésérõl és ápolásáról.
A kirándulás során szerzett ismereteiket és élményeiket a hetedikesek egy projektnap keretében osztották meg az iskola többi diákjával.
Kanizsa
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Élelmezésvezetõ
szakirányú
Vámügyintézõ, logisztikus
szakirányú
Erdõmérnök
szakirányú
Szobaasszony, konyhai kisegítõ 8 ált. iskola
Hegesztõ, forgácsoló
szakirányú
Cukrász
szakirány
Szakács, pincér
szakirányú
Kézi tekercselõ, gépkezelõ
8 ált. iskola
Tehergépkocsi vezetõ
szakirányú
Gyártósori szerelõ
8 ált. iskola
Kõmûves, ács
szakirányú

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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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
A hétvégén sokkal több munkát vár
el öntõl a családja, mint amire képes.
Legyen túl minél elõbb a nehezén,
aztán hódoljon a szenvedélyének.
IV.20.V.20. Bika
Egy vitás helyzetnek köszönhetõen,
a megszokottnál lobbanékonyabbá
válhat a hétvégén. Vezesse le mozgással a feszültségét.
V.21.VI.21. Ikrek
Vidámságot hoznak önnek a május
utolsó napjai. Ígéretes találkozásokat jeleznek a csillagok, de a munka
frontján is helyt tud állni.
VI.22.VII.22. Rák
Megnyerõ egyéniségével sok jó pontot
szerezhet a barátainál. A Vénusz bolygó is vigyázni fog önre, és nem engedi
a közelébe a kellemetlenkedõket.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Jogi ügyeit rendezze le körültekintõen. Ha nem kíséri kellõ figyelemmel az eseményeket, nem várt bonyodalmakra számíthat.
VIII.23.IX.22. Szûz
A május hátralévõ napjai nem szólhatnak másról, mint a boldogságról, és az
önfeledt örömökrõl. Ne siettesse az
idõ múlását, élvezzen minden napot.
IX.23.X.22. Mérleg
Spirituális kérdésekkel egyáltalán ne
foglalkozzon mostanában. Célszerûbb lesz a valóság talaján állni, és
kerülni a szenvedélyes érzelmeket.
X.23.XI.22. Skorpió
A közeljövõben sikeresen változtathat
anyagi helyzetén. Utazási elképzeléseirõl ne mondjon le, bármennyire
szeretné ezt egy közeli ismerõse.
XI.23.XII.21. Nyilas
Ha autót vezet, kerülje el a veszélyes manõvereket. Közlekedjen lassabban, és megfontoltan döntsön a
fontos ügyekben.
XII.22.I.20. Bak
A bolygóállások azt jelzik, hamarosan csalódni fog egyik barátjában. Ne
vegye túlságosan a szívére, mert más
téren kellemes meglepetés éri.
I.21.II.19. Vízöntõ
Kissé felerõsödnek a viták a családjában. Mivel anyagi kihatással is
járnak, ne tegyen semmit, csak úszszon az árral.
II.20.III.20. Halak
Ha hiszi, ha nem, a csillagok állása
szerint csodálatosnak ígérkezik a
hétvégéje. Használja ki ezeket a napokat energiagyûjtésre.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Gyõzelemmel
búcsúztak a hazai
környezettõl
A vízilabda OB I B felsõházi rájátszásának elsõ fordulójában elszenvedett vereségért sikerült
visszavágnia a Kanizsa VSE-nek
hazai környezetben, hiszen a kanizsaiak 9-8-ra gyõztek a harmadik
YBL WPC legénysége ellen. A
vendéglátók a szoros mérkõzésen
a legjobbkor, vagyis az utolsó negyedben produkáltak kétgólos
elõnyt, ami a sikerüket is jelentette egyben. A KVSE-bõl Bakó
Csaba, Cseh Attila, Gulyás Ábel
két-két, míg Kaszper Gábor, Kéri
Péter és Szécsi Dávid egy-egy gólt
jegyzett. A szezonban a Kanizsa
már nem mérkõzik hazai medencében, s mivel a BVSC II találkozója halasztásra került, így a tabella negyedik helyére léptek.

2016. május 26.

Egyed Balázs indulhat
a szabadfogású junior Eb-n
Három hazai válogató és egy
nemzetközi verseny sem volt
elég ahhoz, hogy a 60 kg-os súlycsoportban kiderüljön, ki képviselheti a magyar színeket a júniusi, Bukarestben megrendezésre
kerülõ junior (18-20 évesek) szabadfogású Európa-bajnokságon.
Az elején négy-öt birkózó is
esélyes volt a címeres mez megszerzésére, köztük a két nagykanizsai kiválóság, Németh Márton és
Egyed Balázs is. A folyamatos körbeveréseknek köszönhetõen a Magyar Birkózó Szövetség utánpótlás
bizottsága végül úgy döntött, hogy
két versenyzõnek, az orosházi Vilim Istvánnak és a kanizsai Egyed
Balázsnak (képünkön) kell meg-

birkóznia a kijutásért, és a szabályok értelmében, két gyõzelemig
tartó csatában dõlt el, melyikük lehet az induló.
Egyed az elsõ mérkõzésen 4:1es pontozásos gyõzelmet aratott
majd a második mérkõzésen 10:1es vezetésnél tussal verte az orosházi versenyzõt, így a KBSE versenyzõje bizonyíthat a román fõvárosban.
 A junior korcsoport már más
világ, itt nem elég pusztán úgymond az ügyeskedés  kezdte
Egyed trénere, Szatmári Zsolt. 
Ebben a korcsoporthoz már nagyon kemény fizikai és erõ-állóképességgel kell rendelkezniük a birkózóknak és a nemzetközi szinthez még Egyed Balázsnak is sok

idõre van szüksége. Ami külön
motivációt jelenthet versenyzõnk
számára, hogy már elsõévesen indulhat junior világversenyen és
esetében a tisztes helytállás lehet a
cél Bukarestben.
P.L.

Nyitották a gyermek szezont

A VII. Zala Megyei Gyermek
ügyességi lovasverseny idei szezonjának elsõ fordulóját rendezték a
Csónakázó-tónál és Zala, valamint
Somogy megye nyolc klubjából 50
résztvevõvel bonyolították le a különbözõ versenyszámokat.

Eredmények. Kezdõ lovasok futószáras versenye (F0): 1. Tóth Péter Szabolcs, 2. Töreki Martin, 3.
Jánka Jázmin Patrícia (mindhárman Billegéri Lovastanya Csillag
nevû lován). Futószáras verseny
(F1): 1 Töreki Martin, 2 Fischer

26 éve képezzük a vezetõket!

Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes*
tanfolyam jelentkezési idõpontjai:

június 1. (szerda) 16 óra és június 8. (szerda) 16 óra
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás
keretében is elérhetõek!
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-1 né. VSM: "B" E: 69,7, F: 65,35% - "C"E: 90 % ÁKÓ: "B" Gy: 159,39% "C" Gy: 101.48% /

Petra, 3. Kaszás Zsóka (mindhárman Billegéri Lovastanya; Csillag
n. l.). Futószáras verseny (F2): 1.
Burán Kamilla, 2. Kozúb Kíra
(mindketten Gyenesdiási LSE és
Lara Croft n.l.) és Töreki Martin,
3. Fischer Petra. Futószáras verseny (F3): 1. Varga Luca, 2. Csalló
Anna
(mindketten
Hévizi
Lovasklub), 3. Fehér Flóra Zsanett
(Billegéri Lovastanya, Gergõ n.l.).
Díjlovas verseny (D1): 1. Szabó
Dominika (Billegéri Lovastanya;
Felhõ n.l.), 2. Burán Kamilla, 3.
Csõsz-Tóth Julianna (Georgikon
Lovasiskola; Remény n.l.). Díjlo-

INGATLAN
Nk-i belvárosi, önkormányzati,
40 m2-es, egyszoba+konyha+kamrás félkomfortos udvari lakásomat
hasonló önkormányzatira cserélném. Érd.: 0630-958-7390 (7777K)
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.: 0630227-3294 (7759K)
Lakást keresek! Tel.: 0630302-0680. További elérhetõség:
e-mail:
585.667@gmail.com
(7768K)

SZOLGÁLTATÁS

vas verseny (C1): 1. Szabó Dominika, 2. Horváth Kata (Kisrécsei
SPTE; Kent n.l.), 3. Kámán-Nagy
Jázmin (Zalalövõ és környéke
LSE; Madrigál n.l.). Kis ugró verseny: 1. Szabó Dominika, 2. Dobri
Soma
(képünkön,
Kanizsa
Lovasklub; Tikkasztó Többsincs
n.l.). Nagy ugró verseny: 1. Sifter
István (Kisrécsei SPTE; Milford
n.l.), 2. Horváth Renáta (Kisrécsei
SPTE; Vágyálom n.l.), 3. Dobri
Soma. Ügyességi verseny: 1.
Dobri Soma, 2. Kámán-Nagy Jázmin, 3. Horváth Brigitta (Kanizsa
Lovasklub; Olga n.l.).
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra
elõkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 0620-510-2723 (7775K)

VEGYES
Régi fotókat, újságokat, lakásdíszeket, porcelán készleteket, nippeket,
rézkarcokat, festményeket vásárolnék. Tel.: 0630-332-8422 (77801K)
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Eb ellenfeleikre is figyeltek
Öt ország (a házigazda Franciaország mellett, Finnország,
Magyarország, Németország és
Olaszország) 16 csapatának
részvételével rendezték meg a
French Open nemzetközi lábtoll-labda tornát Canteleuban, a
Béatrice Hess Gimnázium
Sportcentrumában.
A kanizsai Zemplén SE két csapattal indult a rangos nemzetközi
tornán, ahol a férfiak Takács Endre
vezérletével a második helyen végeztek. A csoportmérkõzések során
a harmadik helyen jutottak tovább,

majd a negyeddöntõben az újszászi
fiúkat búcsúztatva kerültek a döntõbe. Ellenfelük az FFC Hagen a teljes
német férfiválogatottal állt ki, végül
3:2 arányban a németek nyertek.
A nõk Kunics Réka (képünkön)
vezetésével másodikként kerültek

Zárás elõtt
A labdarúgó megyei elsõ osztály versengésében az elmúlt
hétvégén az UFC Nagykanizsa a
Teskánd vendége volt, míg a
Kiskanizsai Sáskák a Zalaszentgrót együttesét fogadta. A tabellán ötödik UFC 4-0-s félidõ után
végül 6-1-re nyert, a kanizsai gólokat  egy hazai öngól mellett 
Horváth Balázs (2), Rácz Sza-

tovább csoportjukból a legjobb
nyolc közé, majd a finn férfiak mögött a 6. helyen zártak, megelõzve a
mezõny összes nõi és vegyes összetételû csapatát. A Davis-kupa rendszerû versenyen a hagyományoknak megfelelõen a csapatok minden
ellenfelükkel 1 hármas, 2-2 páros
és egyéni mérkõzést játszottak. A
mezõnyben nincsenek elkülönítve
a férfi és nõi játékosok, így a nõknek nagyon nehéz ellenfelekkel
kellett szembenézniük.
A French Open remek felkészítõ
verseny volt az októberi Eb-re, mivel megismerték, felmérték a német

és a francia nõi ellenfelek játéktudását. A zemplénes lányok közül hárman már tagjai a válogatott keretnek, kvalifikációjukat a csapatválogató megnyerésével szerezték meg.
P.L.
bolcs, Schuller Ferenc és Szalai
Dániel szerezték. A tizenegyedik
kiskanizsaiak hazai pályán 3-1re kaptak ki a szentgrótiaktól,
náluk Dolmányos Márk volt
eredményes. A halasztott 14. forduló keretében vasárnap 17 órától az Olajbányász-stadionban a
Csesztreg, míg Kiskanizsán a
Csács-Nemesapáti SE vendégeskedik.
P.L.
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Itthon ünnepelt bajnoki
címet az NTE vívója
Az elmúlt hétvégén a nagykanizsai Cserháti-csarnok adott
otthont az újonc kard országos
bajnokságnak és a fiúk egyéni
küzdelmei során a Nagykanizsai
TE 1866 vívója, Horváth Gergõ
számított a legesélyesebbnek.
Gergõ a papírformát nem is hazudtolta meg, hiszen a küzdelmek
során remekül haladt is a kitûzött cél
felé és végül bajnoki címet ünnepelhetett az NTE kardozója az 55 fõs
mezõnyében. Mi több, Gergõ megvédve bajnoki címét lett elsõ  tavaly ugyanis egy esztendõvel fiatalabbként a gyermek korosztály bajnoka lett , így nem véletlenül állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára.
Piecs Adrienn, Horváth Gergõ
trénere (képünkön ketten) már a
verseny elõtt elmondta, a bajnoki
cím reális elvárás sportolójától,
ami össze is jött a korosztálya
rangsorát is vezetõ vívónak.
A lányoknál a hazaiak színeit
Kobra Virág képviselte a leg-

eredményesebben, hiszen végül
a nyolcadik helyen zárt. Fiú csapatban az NTE A csapata az ötödik, míg a leányoknál a hatodik
lett.
P.L.
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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:

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

2016. május 26.

