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MINDEN KEDDEN

Megkezdte munkáját
a Kanizsai foglalkoztatási paktum
Konzorciumi partnerekkel az
önkormányzat megkezdte a Kanizsai foglalkoztatási paktum
címû projekt megvalósítását. A
425 millió Ft összköltségû, vissza
nem térítendõ EU-s támogatású
program befejezésének tervezett
idõpontja 2019. június 30.
A résztvevõk a Vasemberház
Dísztermében egy ünnepélyes projekt nyitó rendezvény keretében
tájékoztatták a nyilvánosságot a
célokról és a projekt fõbb tevékenységeirõl. A projektet konzorciumban valósítja meg Nagykanizsa önkormányzata a Zala Megyei
Kormányhivatallal és a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. együttmûködésével.
A foglalkoztatási paktum kötelezõ tagjai: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerõpiacért és Szakképzésért Felelõs Ál-

lamtitkársága és a Zala Megyei
Önkormányzat.
A munkaprogram célja a foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzésen alapuló helyi szintû stratégia
megalkotása, mely révén képzési
és foglalkoztatási programok valósíthatók meg az álláskeresõ hátrányos helyzetû és inaktív személyek munkaerõ-piaci integrációja
érdekében. Városunkra vetítve a
feladat az, hogy a helyi foglalkoztatási paktum létrejöjjön és a
Nagykanizsán élõ munkanélküliek
közül minimum 300 fõ vegye
igénybe a tervezet keretében kialakított munkaerõ-piaci szolgáltatásokat.
Köszöntõjében Cseresnyés Péter államtitkár, a NGM Munkaerõpiacért és Képzésért Felelõs államtitkára az országos és a helyi foglalkoztatás aktuális kérdéseirõl
osztotta meg gondolatait a résztvevõkkel. Választ keresve arra is, hogyan lehet segíteni azokat az em-

bereket, akik el akarnak helyezkedni, és miként lehet ösztönözni
azokat, akik még nem gondolkodtak el azon, hogy munkába álljanak. A foglalkoztatási paktum indítása kapcsán kitért arra, hogy
miért kell ezt a lépést megtenni,
miért kell a társadalom különbözõ
résztvevõit összehívni. Bár nagyon
jók az eredmények, van még hova
fejlõdni  hangsúlyozta. Ha mást
nem nézünk, csak azt, hogy az EU
egy bizonyos korosztály tekintetében 75 százalékos foglalkoztatási
célt tûzött ki maga elé, mi még ettõl egy 3 százalékponttal el vagyunk maradva, mindazok ellenére, hogy jelentõs mértékû foglalkoztatás-bõvítést tudhatunk magunk mögött. Ha csak arról beszélünk, hogy 200 ezer embert lehet a
munkanélküliek, inaktívak közül a
célok elérése érdekében mozgósítani, már lehet látni, hogy óriási
feladat áll elõttünk.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Az elmúlt idõszakban komoly
eredményeket értünk el  fogalmazott az államtitkár, hiszen közel 70
százalékos a foglalkoztatás Magyarországon. Sõt, a 20 és 64 év
közötti korosztály esetében 70 százalék fölötti mutatóval rendelkezünk, ami megfelel az uniós átlagnak. A gazdasági környezet mellett
ez annak köszönhetõ, hogy a kormányzat olyan intézkedéseket hozott, amelyek segítségével a foglalkoztatás bõvül, és jelentõs eredményeket tudhat magának például
azzal, hogy bizonyos társadalmi,
munkavállalói csoportoknak járulékkedvezményt ad. Ha például
kisgyermekes édesanyákat, vagy
57 év fölöttieket foglalkoztat a
munkaadó, abban az esetben járulékkedvezményt kap. Ez is elõsegítette azt, hogy jelentõs tömegek
tudták megtartani a munkahelyüket, vagy éppen munkába tudtak
állni új munkavállalóként. Ez a
program mintegy 900 ezer ember-

nek segíti megtartani a munkáját.
A munkaadóknál eddig 450 md Ftot hagyott ott a kormányzat. A
munkaadók sokasága ezt az összeget fordította fejlesztésre, vagy éppen munkabér-növekedésre.
A téma kapcsán az államtitkár
még elmondta: a foglalkoztatás
mellett Magyarországon az elmúlt
idõszakban a bérek szépen, egyelõre még lassan növekedtek, de a
cél az, hogy folytatódjon a bér-felzárkóztatás. Hogy a foglalkoztatás
nõjön és a munkaerõ iránt kialakult versenyhelyzet folytatódjon,
és kielégítésre kerüljön, egyik eszközként a foglalkoztatási paktumot is használják.
Ma 2010-hez képest mintegy
450 ezerrel többen dolgoznak a
versenyszférában. Most, miután
már egy verseny alakult ki a munkavállalók iránt, azon kell gondolkodni, hogyan lehet egy technológia-váltással, termelékenység növekedéssel az embereket kiváltani.
Hisz tudjuk, hogy egy modern gép,
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modern gyártástechnológia emberek munkáját tudja felszabadítani,
s az így felszabadult munkaerõt
máshol hasznosabban, hatékonyabban lehet használni.
A rendezvényt Dénes Sándor
polgármester nyitotta meg.  Hogy
a foglalkoztatási paktum jól mûködjön, ahhoz együtt kell, hogy
gondolkozzunk, és dolgozzunk 
hangsúlyozta. Mindannyian tudjuk, a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás elválaszthatatlanok
egymástól. Ha nem mûködik a
foglalkoztatás, akkor a gazdaság
sem. Ha nem mûködik a gazdaság,
akkor nem mûködik a város. Ez
egy olyan körfolyamat, amelyben
mindenkinek jól kell tenni a dolgát. Nem egyszerû dolog megszólítani azokat az embereket, akik
nincsenek a munkaerõpiacon, és
nagyon sokan nem is szeretnének a
munkaerõpiacra jutni. Befejezésként kifejezte abbéli reményét is,
hogy a foglalkoztatási paktumnak
is lesz eredménye.

A projektet Rodekné Hederics
Erika, a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. ügyvezetõje mutatta be.
A projekt lebonyolításában részt
vevõ Zala Megyei Kormányhivatal szerepérõl dr. Babati Szabolcs
fõosztályvezetõ adott áttekintést.
A projekt eddigi  elõkészítõ szakaszában  a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás tulajdonában álló, Bajza utca 2.
szám alatt található irodahelyiségben alakították ki a paktumirodát.
Az önkormányzat új szervezeti
egységében egy fõállású és két
részmunkaidõs munkatárs kezdte
meg a munkáját 2016. szeptember
1-jén. A paktum koordinátorok a
foglalkoztatás-fejlesztési
célú
helyzetelemzés érdekében közvetlenül megkeresték a munkáltatókat, felmérték a közeljövõ foglalkoztatási igényeit és továbbra is
folyamatosan tartják a kapcsolatot
a vállalkozásokkal.
B.E.

Ferenczi György Szakmai Nap a javítóintézetben
Az Emberi Erõforrások Minisztériumának kezelésében lévõ
Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelye szolgált az idei
Ferenczi György Szakmai Nap
helyszínéül.
A konferenciát megelõzõ sajtótájékoztatón részt vett Szarka Attila, a Ferenczi György Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, az EMMI
Szociális- és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság fõosztályvezetõ-helyettese, Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság fõosztályvezetõje, Nagy Kálmán, a Debreceni,
egyben a kanizsai intézmény igazgatója, valamint Gólya István, a
kanizsai intézmény igazgatóhe-

lyettese, egyben telepvezetõje.
Szarka Attila egyebek mellett elmondta: 21. éve járja a javítóintézetek és a speciális gyermekotthonok
zárt világa ezt az utat, aminek a
mostani állomása Nagykanizsára
ért el. 21 éve azon dolgozik az alapítvány, hogy a fiatalon elhunyt jeles gyógypedagógus, javítóintézeti
szakember, Ferenczi György érdemeit megõrizzék, ápolják. És ebben
az õrzésben, értékvédelemben keresik az olyan munkatársakat, vezetõket, akikrõl azt látják, hogy munkásságukkal hasonlóképpen szolgálják a gyermekek érdekeit, jogait.
Ezeket az embereket ezen alkalommal emléklappal és emlékéremmel
jutalmazzák meg. A Ferenczi-díj
nem állami kitüntetés, egy civil
szervezet adja és talán éppen ez az
egyik ereje is.
A konferencián megvitatják a
szakma módszertani kérdéseit, jogi terét, és betekintést engednek e
zárt világ terébe. Megnyílnak
ilyenkor a kapuk jelképesen és
konkrétan is. Nagyon sokan látogatják ezen a napon az intézményt. Az intézmények munkatár-

sai mellett bírák, ügyészek, rendõrök, pedagógusok is részt vesznek. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet elmondta, ezekben az intézményekben elhelyezett nagyon nehéz
sorsú, számos esetben nemcsak elkövetõ, hanem áldozat gyerekek
érdekeit képviselte minden lehetséges fórumon Ferenczi György,
akit még õ is ismert. Többek között az is az õ érdemei közé tartozik, hogy kezdeményezõje volt
annak, hogy a fiatalkorúak elõzetes letartóztatását javító intézetekben is végre lehessen hajtani.
Nagy Kálmán igazgató hozzászólásában kiemelte: a nagykanizsai javítóintézet hazánk legfiatalabb javítóintézete. A javító-nevelõ
intézeti kultúra több mint 100 éves
múltra tekint vissza, és az ezt követõ 100 év után történt az a korszakos fejlesztés a gyermekvédelmi ágazaton belül, hogy speciálisan erre a célra, zöldmezõs beruházásban megépült hazánk 5. javítóintézete. A szakmai ellátás megalapozása érdekében különleges
szakmai összefogásra került sor.
Az összefogásban részt vett az

aszódi, a budapesti, Szõlõ utcai, a
rákospalotai és a debreceni javítóintézet. A szakmai közösség nemcsak azt tûzte ki célul, hogy a joggyakorlatokat és a korábbi szakmai tapasztalatokat adja át a legújabb telephelyi intézménynek,
hanem azt is, hogy tudjanak megfelelni az új kihívásoknak, és a társadalmi elvárásoknak. A délutáni
szekcióülésen egy irányvonalat
mutatnak be, illetve az is fontos
szempont lesz, hogy a javítóintézeti feladatellátást érintõ jogi környezet folyamatos változására, az
új kihívásokra miképpen tudnak
reagálni. És ehhez milyen pedagógiai és nevelési célokat tudnak társítani, valamint megvalósítani.
A javítóintézetek közösségének
legfiatalabb tagjaként Gólya István
telepvezetõ megköszönte, hogy a patinás rendezvény házigazdái lehetnek.
A sajtótájékoztatót követõ szakmai nap résztvevõit Dénes Sándor
polgármester köszöntötte, és elismeréssel szólt az egy év alatt elvégzett munkáról.
B.E.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kanizsán nyílt meg az ország
elsõ AOSZ Info-Pont Irodája

Az Autisták Országos Szövetsége és az Alapítvány az Autista
Gyermekekért Info-Pont Irodát
nyitott Nagykanizsán, a Bajza
utca 2. szám alatt. Az AOSZ az
elmúlt két évben arra törekedett, hogy tagszervezeteit folyamatosan bevonja az érdekvédelmi tevékenységébe, fejlessze a
helyi szervezeteket, közösséget
építsen, és velük együttmûködve
reagáljon a tagság az autista emberek és családjaik széles körében feltárt hiányosságaira.
Ennek eredményeként hat vidéki helyszínen nyílnak novemberben az AOSZ vidéki, kihelyezett
irodái, az AOSZ Info-Pontok, elsõ-

ként Nagykanizsán, Zala megyében. Az alapítvány fõvédnöke:
Cseresnyésné Nagy Lívia.
A Kistérségi Szolgáltató Központ épületében kialakított új irodában Gyõrfy Anikó, AOSZ-alelnök üdvözölte a megjelenteket.
Köszöntõjében Tóth Nándor alpolgármester az esemény fontosságára utalva kiemelte: egy olyan
információs pont nyílik ma a városunkban, amelynek célja, hogy segítse az autizmussl érintett családok életét, és mintegy jelképezze
az autizmus társadalmi és emberi
fontosságát. Így a településünkön
már korábban elindult, több pályázatot és kiállítást, konferenciát és
érzékenyítõ programokat is magá-

Testközelben a szakmák
Pályaválasztási kiállítás
és szakmabemutató segít a döntésben

Megtelt a Zsigmondy-tornacsarnok érdeklõdõ diákokkal. A
pályaválasztási kiállításon testközelbõl ismerkedhettek a szakmákkal az általános iskolák felsõ tagozatosai.
A rendészeti szakos diákok
technikai tudását saját bõrén tapasztalhatta meg, akiben volt bátorság. A különbözõ elfogási, önvédelmi technikák bemutatása
sok érdeklõdõt vonzott a kiállításon. A program eredményessége a
tavaszi beiratkozásokkor lesz
mérhetõ.

Bene Csaba, az NSZC fóigazgatója szerint: Ezeknek a rendezvényeknek a sikerét azon lehet
igazából lemérni. Én abban reménykedem, hogy majd tavaszszal, amikor befutnak hozzánk a
jelentkezési lapok, akkor azt látjuk, hogy a szakképzésbe jelentkezõ gyermekek létszáma növekszik.
Nemcsak a beiskolázás elõtt állókat, hanem az alsóbb osztályosokat is megszólították a szervezõk. A hiányszakmákat bemutató
rajzkiállítás díjazottjait mindenki
megismerhette a programon.

ban foglaló folyamat olyan újabb
állomásához érkezhettünk el,
amellyel sokat tehetünk mindazokért, akik számára nélkülözhetetlen a társadalom támogató magatartása.
A ma útjára indított info-pont
iroda pedig felhívja a figyelmet,
hogy egy kicsivel több idõt szenteljünk embertársaink problémái
iránt, hallgassuk meg õket, és legyünk türelmesebbek a körülöttünk lévõ világgal. Vagyis szemléljük nyitottan embertársainkat,
ne feledkezzünk meg a toleranciáról és az együttérzés fontosságáról,
az önzetlen segítségnyújtásról.
Mert, ahogy Benjámin László költõ fogalmaz: annyid van, amenynyit másoknak adtál.  Fontos a
figyelem és a másik iránti szolidaritás  folytatta, hiszen az autizmus mai világunk egyik komoly
kihívása. És láthatóvá vált egy korábban szinte ismeretlen emberi
probléma, amely, ha láthatatlan
marad a társadalom számára, akkor magányt és elveszettséget jelent az elszenvedõjének. Ezért kiemelkedõ kérdés a közösség empátiája, érzékenységének magasabb foka, melynek erõsítését ez a
példaértékû kezdeményezés felvállalja.
Hangsúlyozottan szólt az alpolgármester arról, hogy az Autisták
Dr. Babati Szabolcs, a Zala
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztály vezetõje
elmondta: Hagyományosan
minden évben ilyen pályázatot
hirdetünk meg a pályaválasztási
kiállítások elõtt. Ennek az az
egyszerû oka, hogy már a kiállítást megelõzõ hetekben, napokban elindítsuk a diákok
gondolkodását ebben a témában.
A szakmák sokszínûsége mellett a szülõk és a pedagógusok bevonása is megkönnyítheti a döntést.
Ez egy nagyon fontos döntés a
gyermek életében. Igaz, hogy lehet módosítani, lehet pályát változtatni, de aki ilyenkor jól dönt,
annak ez egy nagyon fontos lépés  mondta Dénes Sándor polgármester.
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Országos Szövetségének elsõ irodája itt Nagykanizsán kezdi el mûködését, ami a megtett út elismerését is jelenti, nem feledve azt, hogy
e tekintetben még sok munka és
feladat vár mindannyiunk számára
a jövõben.
Megjegyezte: a szolgáltatás biztosítása érdekében két fõ autista
gyermeket nevelõ édesanya kap az
irodában munkalehetõséget.
Az irodát ünnepélyes keretek
között Kõvári Edit, az AOSZ elnöke nyitotta meg. Az alpolgármester
által elmondottakhoz hozzáfûzte:
az egyesület, illetve a város befogadó szemléletének a segítsége is
fontos volt ebben a folyamatban.
Végig részt vett a kétéves munkában, és örül annak, hogy a kanizsaiak lehettek az egyik nyertesei a
közös álomnak.
Az iroda hétfõn és szerdán délelõtt 9.30-12 óráig, pénteken 1318 óráig tart nyitva.
A megnyitó után szakmai workshop keretében a XI. Nemzetközi
Autism-Europe
Kongresszuson
szerzett tapasztalatokról számoltak
be az elõadók. A skót stratégiát
Gyõrfy Anikó, AOSZ-alelnök mutatta be. Az autizmusból eredõ szexuális problémákról Hóbor Károlyné, ALAUTI kuratóriumi elnök
beszélt. Egy skóciai intézménylátogatás tapasztalatairól Krausz Katalin gyógypedagógus, érintett szülõ
számolt be. Míg az autista nõk és az
étkezési zavarok témakörrõl Kiss
Emese önkéntes osztotta meg ismereteit a résztvevõkkel.
B.E.
Az országban mûködõ 44 szakképzési centrum a megyei kamarákkal együttmûködve mindent
megtesz annak érdekében, hogy
minél szélesebb körû tájékoztatást
kapjanak a szakképzésben gondolkodó diákok és szüleik.
Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyûlési képviselõ szerint.
A munkaerõpiaci igényeknek
megfelelõ munkát és iskolatípust
válasszanak a fiatalok, és lehetõleg olyat, amihez van kedvük és
tehetségük. Jó munkát végezni
megfelelõ motiváció nélkül nem
lehet.
A szakmai fogások kipróbálására, pályaorientációs beszélgetésekre, kóstolásra, az ösztöndíjprogramok megismerésére is volt
lehetõség a pályaválasztási szakkiállításon.
Kanizsa Médiaház

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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CsodaPontokon várják az adományokat

Egy régi alapokon nyugvó,
mégis új köntösben meghirdetett
adventi jótékonysági akciót kezdeményezett Cseresnyés Péter,
államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyûlési képviselõje
EGY DOBOZNYI SZERETET
címmel. Az akció Nagykanizsa
Megyei Jogú Várossal, a Nagykanizsai Református Egyházközséggel, a KULCS Egyesülettel, a
Thúry Vitézlõ Oskolával és Borsos Krisztinával (a Hidrofilt Kft.
ügyvezetõ igazgatója, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke és mindenekelõtt
családanya) összefogásban valósul meg.
Közeledünk az Adventhez és a
Karácsonyhoz, így a legtöbb emberben, családban, intézményben,
cégvezetésben körvonalazódik,
hogy valamilyen módon segíteni
szeretne, így számos segítségnyújtó kezdeményezés indul ebben az
idõszakban, sokan próbálkoznak
több-kevesebb sikerrel.
Az elmúlt évek során több olyan
akcióval is találkozhattunk  a legfontosabb e tekintetben a Református Egyház nevéhez köthetõ
Nyilas Misi pakkot kapott akció
, mely arra sarkallta a segíteni vágyókat, hogy egy cipõsdobozba
sûrítve, mint egyfajta eszenciát, állítsanak össze ajándékokat különbözõ korú gyerekek számára, ezzel
is hozzájárulva az ünnep szebbé
tételéhez.
Engem két dolog ragadott meg
ebben a jótékonysági akcióban,
amellett, hogy egy igazi egyszerû
ötletnek tartom, és amint tudjuk az
egyszerû ötletek mindig a legjobbak. Egyrészrõl, számomra ez az
akció kifejezi a valódi polgári ma-

gatartásformát, melynek lényege,
hogy egy közösség önakaratából
segíti a tagjait. Másrészrõl, a cipõsdoboz mérete arra sarkall minket,
hogy valóban átgondoljuk, mik
azok az apró dolgok, melyekkel
õszinte örömet okozhatunk egy
gyermeknek. Egy dobozba koncentrálhatjuk az igazán fontos, akár
mondanivalóval rendelkezõ tárgyakat, eszközöket, apró kedvességeket, mely minket is figyelmességre, átgondoltságra ösztökél. Így
nem az ajándék nagysága, hanem

azok kifejezõ ereje válik lényegessé, ami manapság nagyon ritka. 
emelte ki Cseresnyés Péter.
Elmondta továbbá: Az EGY
DOBOZNYI SZERETET jótékonysági akció keretében mi is
cipõsdobozban szeretnénk ajándékot gyûjteni különbözõ korosztályú
gyerekeknek, azonban ezt egy valódi közösségként, a Kanizsán és a
térségben élõ emberek, intézmények, cégek közös cselekedeteként,
egyfajta mozgalommá szervezve kívánjuk megtenni.Ezért is álltam e
kezdeményezés élére, vállaltam a
fõvédnökséget, és ennek okán ülünk
itt többen is a mai napon, akik útjára indítjuk ezt az akciót azzal a céllal, hogy napról-napra minél több
olyan szervezetet, céget, intézményt, közösséget, családot tudjunk
bevonni, akik maguk is gyûjtõpontként csatlakoznak hozzánk, így valóban széles körben elérve az itt élõket és itt mûködõket.
Az összegyûjtött ajándékokat
elsõsorban a térségben élõ gyermekekhez szeretnék eljuttatni, s
ezen túl  és ez a szervezõk célkitûzése , ha nagyon sok ajándék
gyûlik össze, akkor a határon túli,

kárpátaljai és erdélyi rászoruló
gyermekek karácsonyát szeretnék
szebbé tenni egy-egy cipõsdobozzal.

Létrejöttek az elsõ
Szeretet-Doboz
CsodaPontok
Nagykanizsa Polgármesteri
Kabinet, Református Parókia,
Tourinform Iroda, ahol a felajánlott ajándékokat összegyûjtik. A
késõbb csatlakozó CsodaPontokról
az
érdeklõdõk
a
kanizsafest.hu/advent oldalon tájékozódhatnak. A további befogadóhelyek külön SzeretetDoboz CsodaPont táblával is hirdetni, jelezni fogják, hogy csatlakoztak a kezdeményezéshez, és
õk is gyûjtik a beérkezõ cipõsdobozokat.
A szervezõk várják további üzletek, cégek, intézmények, családok jelentkezését, akik vállalják,
hogy az akció idõtartama alatt,
CsodaPontként õk is elõsegítik a
gyûjtést.
Az akció a mai naptól számítva
december 17-ig tart.

Kiemelt figyelemmel kísérik
az utcán élõk sorsát
Az utcán töltik mindennapjaikat a Vöröskereszt szociális koordinátorai.
Megkezdõdött
ugyanis a hajléktalan-ellátásban a krízisidõszak, a szervezet
munkatársai kiemelt figyelemmel kísérik az utcán élõk sorsát
a téli hónapokban.
Télre harminccal emelkedett a
hajléktalanszálló férõhelyeinek
száma. Az éjjeli menedékhelyet
mindenki igénybe veheti, akinek
szüksége van rá. A szakemberek
szerint sokan mégsem élnek a lehetõséggel, így azokra, akik továbbra is az utcán, vagy lakatlan
épületekben, esetleg sátorban töltik a telet, fokozottan figyelnek a
szervezet munkatársai.
Akiket már tényleg nem tudunk
semmilyen módszerrel meggyõzni
és kint vannak az utcán, az õ számukra folyamatosan biztosítjuk a
takarókat. Különbözõ dolgokkal

készültünk, most például kesztyûket, sapkákat, meleg zoknikat viszünk nekik, lábbelit biztosítunk. A
fagyásveszély elkerülése érdekében
nagyon jó tárgyi eszközeink vannak, amik hasznukra válnak 
mondta Szõke Rózsa, a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének utcai szociális koordinátora.
A férõhelyek ideiglenes bõvítésével minden évben elegendõ
szálláshelyet tud a nagykanizsai
intézmény biztosítani a rászorulóknak.
A téli idõszakban a nyáron kint
lévõ hajléktalanok egy része beköltözik a szállóra. Ilyenkor az ágyszám-szükséglet megnõ és a téli
idõszakra november elsejétõl harminc ággyal megnöveljük a férõhelyek számát  hangsúlyozta Barbarics László, a Hajléktalan Átmeneti Szálló intézményvezetõje.
Nemcsak a krízisidõszakban,
hanem egész évben van elegendõ

férõhely a nagykanizsai ellátásban. Fõzési, tisztálkodási, étkezési lehetõséget is igénybe vehetnek az utcán élõk az átmeneti
szálláson.
A krízis csak a téli idõszak beálltára vonatkozik. Helyünk van
és ilyenkor valóban még több helyiséget tartunk nyitva annak érdekében, hogy senki ne fázzon és
mindenkinek legyen lehetõsége
pihenni, ha már az élet úgy hozta,
hogy erre a sorsra jutott  hangsúlyozta Szõlõsi Márta, a Magyar
Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezetének vezetõje.
A szakemberek szerint az elmúlt években Nagykanizsán nem
sokat változott azoknak az aránya, akik a téli idõszakban igénybe veszik az éjjeli menedékhelyet.
Az utcán maradóknak a Vöröskereszt munkatársai folyamatosan
segítséget nyújtanak.
Kanizsa Médiaház
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Indián banán, kínai datolya
Szécsényi István különleges növényei
Befejezõdött a gyümölcsszüret. Nincs ez másként Szécsényi István zalakarosi birtokán sem. Aki elsétál a telke
elõtt, most már csak a télálló
citromfa apró sárga gyümölcseit láthatja.
A gazda, a minap szedte le az
óriás lopótököt. Amint kiszárad a
garázsban, a haragoszöld színe
sárgává változik. A 320 négyszögöles területen a hagyományos gyümölcsök valamennyi fajtája megtalálható, de jutott mellettük még
hely a különleges növényeinek is.
 Elõször a kivi termesztésével
kezdtem el foglalkozni úgy 10 évvel ezelõtt, de sehogy sem akart
összejönni, mivel soha nem virágzott  magyarázta a késõbb szenvedélyévé vált amúgy eléggé
pénzigényes hobbijáról a MÁV
Nagykanizsai Állomásfõnökség
állomásfõnök-helyettese.  A nagy
változás akkor következett be,
amikor az interneten olvastam a

letenyei Varga János (Ninovarga)
írásait, fotókkal illusztrált tanácsait. Felvettem vele a kapcsolatot és
el is jött hozzánk. Az õ szaktudásának köszönhetem, hogy megpróbálkoztam más különleges növények termesztésével is.
Elmagyarázta a kivi metszésének, nevelésének fortélyait és azóta szinte havonta meglátogat.
Az áprilisi fagyok ellenére idén
225 darab termést szedtünk le a
támrendszerre felfuttatott fákról.
Nagyobb méretûek a boltban
kaphatónál, s miután bepuhulnak, finomabbak is. Mivel mediterrán növény, szereti a nagy meleget, de bebizonyosodott, hogy
félárnyékban is jól megél. A talaj
agyagos mifelénk, ezért tõzeggel
és marhatrágyával kezelem, savanyítom, és sokat öntözöm.
Egyébként nem igényelnek különleges bánásmódot, permetezést, nincs semmilyen kártevõjük, sohasem permeteztük egyiket sem.

A szociális munka napja
A hétköznapok elesettjeinek
segítõit köszöntötték Kanizsán.
A szociális munka napján Tóth
Nándor alpolgármester úgy fogalmazott: ugyan számos szakma
létezik a világon, amelyeket eltökéltséggel és felelõsséggel végeznek, de az igazi tartalmat, életünk belsõ lényegét és boldogsá-

gát csak a mások iránti szeretettel
teli szolgálat teremtheti meg. A
rendezvényen szociális munkásokat, családsegítõket, a gyermekjóléti és idõsellátás szakembereit, valamint a szociális intézmények munkatársait köszöntötték  hangzott el a Kanizsa Televízió Híradójában.

26 éve képezzük a vezetõket!

KEDVEZMÉNYES * személygépkocsi vezetõ és moped vezetõ KRESZ
tanfolyamainkra jelentkezési idõpont: NOVEMBER 30. (SZERDA) 16.00 ÓRÁTÓL
OKJ gépkezelõ (targonca-földmunka-emelõgépkezelõ) tanfolyam
+ hatósági vizsga nagykanizsai helyszínnel DECEMBER 14. (SZERDA)
(Jelentkezési határidõ: november 28-ig.)
Következõ GKI vizsga idõpontja DECEMBER 17. (SZOMBAT)
(Jelentkezési határidõ: december 7-ig.)

* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
(Stat.2016-3 né. VSM: "B" E: 71,62, F: 68,89% - "C" E: 63,44% , F: 60%
ÁKÓ: "B" Gy: 140,52% "C" Gy: 102,07% / KK: "B"163.600 Ft/fõ. "C":173.700 Ft/fõ)

Szécsényi István kertjében megtalálható az õserdõbõl származó
indián banán, a datolyaszilva, a fekete berkenye, a homoktövis, a
gránátalma, a magnélküli szõlõ, a
császárfa és a fügefa. Ezek a növények is megteremnek, beérnek a
mi éghajlatunkon  hívta fel a figyelmet. E növények termelõi az
interneten egy index fórumot hoztak létre, amelyen megosztják egymással a tapasztalataikat, ha kell,
fényképpel együtt. Tanácsokat,
tippeket kérünk egymástól, folyamatosan bõvül az olvasók száma.
Nagyon sokat köszönhetünk az
elõbb említett Varga Jánosnak, aki
ellát bennünket a szaktudásával.
Zalakaroson a német szomszédaim
füge és kivi doktornak hívják, nem
véletlenül, hiszen az egész Zala
megyében ismeri a különleges növényeket termesztõket, származzon az akár Szlovéniából, vagy
Olaszországból.
Kizárólag a család számára tevékenykedik, vallja magáról a he-

gyi gazda, de a termésbõl mindig
jut a barátoknak, ismerõknek is.
Munka mellett vígan meg tud birkózni a teendõkkel. Olykor a felesége, Erzsébet besegít neki. A gyerekek nem érnek rá, az unokák
meg még kicsik, õk egyelõre a
kóstolásban vesznek részt. Az
erõs, antioxidáns hatású fekete
berkenyébõl tavaly szörpöt készített Erzsébet, idén pedig egy finom
édeskés likõrt, ami jól jön majd az
ünnepekre
B.E.
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SZENIOROK TÁNCESTJE
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat és Idõsügyi Tanácsa  együttmûködve az Eraklin Táncklub Egyesülettel  táncversenyt hirdet.
A táncversenyen Nagykanizsa város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ
60 év feletti szenior vehet részt. A rendezvény idõpontja: 2016. november 28. (hétfõ) 18.00 óra. Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
A verseny célja: a szeniorok aktivitásának, tánctudásának, táncszeretetének
bemutatása egy színvonalas találkozó keretében.
Nevezési határidõ: 2016. november 24. (csütörtök) 16.00 óráig
Versenyszámok létszáma és idõtartama:
Standard társastánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos)
Latin amerikai tánc: egy pár vagy egy csoport ( max: 4 pár táncos)
Páros 1.00 - 2.00 perc
Csoport 2.00 - 4.00 perc (idõsügyi klubok csapata)
Zene: CD lemezen vagy pendrive-n - melyen csak egy produkció zenéje lehet
(felcímkézve: rajta a név, idõtartam, stb.), a színpadra kerülés megkezdése elõtt
30 perccel a szervezõnél kell leadni.
Díjazás: az összes induló emléklapot kap, a dobogós helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. A táncverseny fõdíja: 2 db komplex belépõ (szaunaudvarral és
masszázzsal) a Zalakarosi Gránit Gyógyfürdõbe.
A zsûri tagjai: Halmos Ildikó, a Honvéd Kaszinó vezetõje, Karosi Lászlóné, az
Idõsügyi Tanács alelnöke. A zsûri elnöke: Lekszikov Csaba , az Eraklin Táncklub Egyesület elnöke.
A nevezéseket a mellékelt nevezési lapon, az alábbi elérhetõségek szerint lehet eljuttatni: postai úton/személyesen Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7.) I. emeleti
titkárságára,
Halmos
Ildikó
részére.
Elektronikusan:
szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre. További információ: Dr. Szabados Gyula
önkormányzati tanácsadó, telefon: 06 20 8492309.
A versenyre versenykönyvvel nem rendelkezõ táncosok nevezhetnek.
Sok sikert kívánunk a felkészüléshez és a versenyzéshez!
..............................................................................................................................

NEVEZÉSI LAP
A Szeniorok Táncestje táncversenyre
Táncverseny idõpontja: 2016. november 28. (hétfõ) 18.00 órától
Nevezési határidõ: 2016. november 24. (csütörtök) 16.00 óráig beérkezõen
Helyszín: Honvéd Kaszinó tükörterme (Nagykanizsa, Ady u. 7.)

(Az akció 2016.10.20-11.30-ig érvényes)

A Nevezõ/ Kapcsolattartó
Név: .....................................................................................................................
E-mail:..................................................................................................................
Cím: ....................................................................................................................
Tel.:.......................................................................................................................
Tánckategória
Standard
Táncfajta (kérem választását aláhúzással jelölje)
angol keringõ
bécsi keringõ
tangó
slowfox
quickstep
Kategória (kérem választását aláhúzással jelölje)
Páros
Csoport

Latin Amerikai
cha cha cha
samba
rumba
paso doble
jive
Csoport
Páros

Csapattagok neve
1...........................................
2...........................................
3...........................................
4...........................................
5...........................................
6............................................
7...........................................
8............................................

1...........................................
2...........................................
3...........................................
4...........................................
5...........................................
6............................................
7...........................................
8............................................

Nagykanizsa, 2016. ...............................................
...............................................................
versenyzõ/kapcsolattartó
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer feltételeinek
módosításáról, díjtételeinek csökkentésérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be. Az üzemeltetõ Via Kanizsa Nonprofit Zrt.  az eddigi, közel
féléves üzemeltetési tapasztalatok figyelembe vételével  a rendszer
felhasználási feltételei enyhítésével, az ott alkalmazott igénybevételi
díjak csökkentésével még vonzóbbá kívánja tenni a kerékpáros
rendszert a kanizsai lakosok és az idelátogatók számára. A kedvezményes díjszabás 2016. szeptember 12-én lépett életbe.
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 különféle bérletek vásárlása szükséges. A használatért fizetendõ: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
Kanizsa Kártyával rendelkezõk a bérlet díjából 30%-os kedvezményt
kapnak.

Kölcsönzés díja
0-60 perc
Minden további megkezdett óra

ingyenes
50 Ft

KÖLCSÖNZÉSI IDÕ
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
Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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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
Napi bérlet
Három napos bérlet
Heti bérlet
A KanizsaBike kártya díja

6.000 Ft
3.900 Ft
4.800 Ft
3.100 Ft
200 Ft
400 Ft
700 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
0-60 perc
Minden további megkezdett óra

ingyenes
50 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. A bérlet ára teljes mértékben lekerékpározható.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDÕ DÍJAK
A használatért fizetendõ: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a
rendszer 10.000 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

200 Ft
400 Ft
700 Ft

Minden új kölcsönzéssel megkezdett óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az elsõ óra után, minden megkezdett óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. Az alkalmi felhasználó interneten, ügyfélszolgálaton és
kártyaértékesítõ helyen vásárolhat jegyet. Az ügyfélszolgálaton és kártyaértékesítõ
helyeken megvásárolt jegyek ára teljes mértékben lekerékpározható.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.
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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Immár a junioroknál is bajnokként

November 17. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSA Duma Roast

Elõadók: Kiss Ádám, Dombóvári István, Szomszédnéni Produkciós Iroda, Hajdú Balázs,
Schobert Norbert. Belépõdíj: 3 700 Ft. A jegyek
elõvételben megvásárolhatók az Alexandra Könyvesboltban és a dumaszínhaz.jegy.hu oldalon.

November 19.
ORSZÁGOS HORVÁT NAP
17.00 A Zrínyi család és a Mura-menti
horvátok c. kiállítás megnyitója
17.30 Ünnepi köszöntõ, díjátadás
18.00 Kulturális mûsor - A Zala megyei
kulturális egyesületek, kórusok, zenekarok közös mûsora.
A rendezvény szervezõje: Az Országos Horvát Önkormányzat és a Magyarországi Horvátok Szövetsége. A Horvát nap fõvédnökei:
Áder János köztársasági elnök, KolindaGrabar Kitaroviæ horvát köztársasági elnök

November 21. 19 óra
Színház - Bródy bérlet. Miles Tredinnick:
ELVIS, OLTÁR, MIAMI, AVAGY FÉLMILLIÓ DOLLÁR GAZDÁT KERES vígjáték. A Bánfalvy Stúdió elõadása.
Szereplõk: Vastag Tamás, Hujber Ferenc,
Bugár Anna, Bánfalfy Ági, Harmath Imre,
Görgényi Fruzsina

Belépõdíj: 4000 Ft
November 24. 12 és 13.30 óra
Ifjúsági filharmónia. ZENÉL A FILM

Közremûködik a Philharmonic Brass fúvósötös. Moderátor: Vinkler András. A hangversenyre minden jegy elkelt.

November 25. 18 óra
A ZALA MEGYEI TERÜLETI
PRÍMA DÍJ GÁLAESTJE

Szervezõ: Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Zala Megyei Szervezete.

November 26. 16 óra
ALAPÍTVÁNYI KONCERT

Közremûködnek: a Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés AMI együttesei, tanárai és növendékei. A jótékonysági koncert bevétele az
Alapítvány mûködését támogatja. Szervezõ:
a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI

2016. november 17.

A gyöngyösi Dr. Fejes András
Sportcsarnokban rendezték a
junior férfi ökölvívó országos
bajnokságot, melyen a Botos
András Ökölvívó Akadémia növendéke, Mátés Patrik is ott volt
az indulók között.
Mi több, a Heves megyei helyszínen felállított szorító minden bizonnyal sokáig emlékezetes marad
majd a nagykanizsaiak reménysége
számára, hiszen a Botos-akadémia
versenyzõje az 57 kg-osok súlycsoportjában az elsõ helyig menetelt.

Mátés Patrik (edzõjével, Tóth
Lászlóval, bal oldali képünkön) 15
másik társával együtt mérlegelt saját mezõnyében  így az teljes volt
létszámilag , tehát az magyar bajnokság mind a négy napja során
jutott ellenfél a dél-zalai bokszolónak. A nyolcaddöntõvel kezdett, majd jött sorra a többi, a negyed-, és elõdöntõ, majd a finálé.
A négy párharc közül Patrik valamennyit egyhangú pontozással
hozta le. Köztük a mindent eldöntõ összecsapást, a kaposvári Orsós
Róberttel szembenit is. A somogyi
ökölvívó a legnagyobb ellenlábasa
ez idõ tájt, vele szemben sem volt
azonban megállás, ami országos
bajnoki címet jelentett Mátés javára a junior ob-n.
A Botos-akadémia növendéke
ezzel elmondhatja magáról, hogy
tavalyi serdülõ bajnoki címe után 
melyet Egerbõl hozott  Gyöngyösön a magasabb korosztályban is a
legjobbnak bizonyult.
 Jó esélyekkel indult Patrik az
országoson, vagyis valahol a bajnoki elsõsége várható volt  fogalmazott edzõje, Tóth László. 
Ezért is sajnáljuk, hogy nem Patrik
indulhatott korábban a junior Ebn, de ezúttal valóban bizonyított,
hogy a szakvezetés számíthat rá a
jövõben.

Belépõdíj: 1 500 Ft.

Az ezévi fiatal galambok
is már Prágából repültek

November 19. 17 óra
RUTKAI BORI BANDA: SÁRKÁNYJÁRGÁNY - mesekoncert sok játékkal, tánccal. Belépõdíj: elõvételben
1000 Ft, a helyszínen 1200 Ft. Jegyinformáció: 0693/510-011.

Mint minden esztendõben az
õsz, úgy az idei is fiatal galambok versenyeztetésével telt el a
postagalambászoknál.

November 17. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat 2. rész
ÉGBÕL POTTYANT VENDÉG - Levente Péter mûsora. Bábos-gitáros: Török György. Belépõdíj: 800 Ft.
November 25. 18 óra
Vetítettképes történelmi elõadás sorozat, 7. rész. MEGRENDELNI EGYKÉT VADKANT - JÓ PÉNZÉRT
MINDIG LEHET"
Nézetek/legendák a költõ Zrínyi haláláról.
Elõadók: Dr. Nemes István fõorvos és Dr.
Hausner Gábor hadtörténész. Programkoordinátor: Kocsis Edit, 06 30 400 1540

November 26. 17 óra
SZÉPKORÚAK BÁLJA
Kiállítás Németh Lászlóné festményeibõl. Közremûködik: a palini énekkar

Ezt megelõzõen a galambászok
legnehezebb feladata a versenyeztetésen kívül a tenyésztés, amely a
tavasz kezdetétõl a nyár elejéig történik, tudtuk meg Liplin Lászlótól,
a kanizsai J02 Postagalamb Sportegyesület elnökétõl. Az ebben az
idõszakban felneveltetett és kiengedett fiatal galambokat a hagyományoknak megfelelõen röptetni
szükséges, hogy az egészséges szelekció az egyes egyedek vonatkozásában megtörténhessen, illetve
hogy a jövõ reménységei már a kelésük évében megmutathassák, a
következõ esztendõkben milyen
teljesítményt várhatnak tõlük.

Megtudtuk, ilyenkor bizony soksok nehézséggel kell a tenyésztõknek és a galamboknak egyaránt
megbirkózniuk: így például a fiatalkori fertõzõ betegségek drasztikus
megjelenése, a stressz által kialakuló
egyéb betegségek és viselkedésbeli
változások, mindezek által pedig a
madarak nagyszámú elveszése. Általában a kikelt galambok fele nem
alkalmas a versenyszerû röptetésre,
azaz nem érik meg az egy éves kort.
A kanizsai galambászok a fiatal
galambok versenyeit is Ausztriából és Csehországból történõ feleresztéssel rendezték meg. A legrövidebb versenyt az ausztriai
Drasenhofenbõl, a leghosszabbat
pedig a cseh fõvárosból, Prágából.
Drasenhofen légvonalban 260 km,
Prága pedig 440 km-re van Nagykanizsától.

***
Érden már a nõi junior ökölvívó
mezõny gyûlt össze az országos
bajnokságára és a Botos-akadémiáról ott volt Kondákor Emília Cecília (jobb oldali képünkön) is, aki
szintén érmes lett.

Az 54 kg-ban indult sportoló elsõ
párharcát nyerte a szorítóban, amivel a döntõbe is jutott, a fináléban
viszont alulmaradt ellenlábasával,
Oláh Henriettával (Salgótarján)
szemben, ezzel ezüstérmet szerzett a
korcsoportos magyar bajnokságon.
P.L.
Az idei versenyek pikantériája az
volt, hogy több tenyésztõ is kevés
galambbal rendelkezett és nem tudták a 20 darabos csapatlétszámot
utanként kitölteni, ezért így versenyeztek kevesebb galambbal a több
galamb alkotta csapatok ellen. Ezen
versenyzõ sporttársak közül a legjobb eredményt Godina József érte
el, aki fél csapattal is a dobogó második fokára küzdötte fel magát.
A J02 Postagalamb Sportegyesületben a fiatal galambok versenyén  4 út alapján , csak általános
távon hirdettek bajnokot és a legjobb sampion madarakat díjazták.
Általános bajnokság 4 versenyút
alapján: 1. helyezett Liplin László
591,81 pont, 2. Godina József (képünkön) 397,68, 3. Gáspár Gábor 359,82.
A sampion bajnokságban Liplin László, Godina József, Gáspár Gábor és
Szépfalusi István galambjai nyertek díjakat.
Az idei galambász szezon a kanizsaiaknál (is) befejezõdött.
P.L.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Asztalos
Lakatos
Kárpitos
Raktárkezelõ
Bolti eladó
Szakács
NC, CNC gépkezelõ
Hegesztõ
Cukrász
Gyártósori összeszerelõ

szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
szakmunkásképzõ
betanított munkás

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

Ha úgy érzi, hogy harcolnia kell a boldogságáért, akkor ne töprengjen sokat, hanem harcoljon. Mindenképpen
megéri egyenesbe hoznia az életét.

Kövessen minket a
facebook-on!

IV.20.V.20. Bika
Kedvezõ idõ mutatkozik egy külföldi
utazáson való részvételre. Ne hagyja
ki, hangolja rá magát és szeretteit a
közelgõ ünnepekre.

V.21.VI.21. Ikrek
Mindig meg tudja lepni valami rendkívüli ötlettel a barátait. Ezúttal sem
lesz másképp. Most azonban kissé át
kell szerveznie a hétköznapjait.

VI.22.VII.22. Rák
A környezetében valaki megnehezítheti az életét. Utazzon el egy kellemes
fürdõhelyre, most ott találhat gyógyírt
a testi-lelki problémáira.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha nincs megelégedve a munkahelyével, hamarosan ezen is változtathat.
Addig is õrizze meg a hidegvérét, és
ne adjon kölcsön pénzt senkinek.

VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint az anyagiak
miatt nem kell aggódnia. Egy kellemes
baráti beszélgetés teljesen kizökkentheti a hétköznapok szürkeségébõl.

IX.23.X.22. Mérleg
Nem lehet semmi oka sem a panaszkodásra. Az ön számításainak megfelelõen alakulnak a magánéleti dolgai.

X.23.XI.22. Skorpió
Hamarosan olyan kellemes események
sodrába kerülhet, hogy hirtelen azt sem
tudja, álom-e mindez, vagy valóság. A
csillagok azt üzenik, hogy valóság.

XI.23.XII.21. Nyilas
A bolygóállások szerint egyre gyakrabban összefut azzal a személlyel,
akit nem kedvelt eddig túlságosan. Ez
jó elõjel, akár folytatása is lehet.

XII.22.I.20. Bak
A türelem rózsát terem. Ha a régi álmait meg szeretné valósítani, annak
most jött el az ideje. Bátran lépjen a
tettek mezejére.

I.21.II.19. Vízöntõ
Érzelmi életét illetõen olyan felismerésekre jut, ami miatt teljesen megváltozik a magánélete. Ne feledje: a rossz
után jó jön.

II.20.III.20. Halak
Nyugodtan szövögethet nagy terveket.
Ezzel még úgysem veszíthet semmit.
Ha kell, állítsa csatasorba ismerõseit,
õk biztosan segítenek.
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Ismét egy értékes ezüst az ob-ról
Kecskeméten
rendezték
idén is a cselgáncsozók felnõtt országos bajnokságát,
ezen belül a 33. nõi országos
bajnokságot, melyen tatamira lépett Mihovics Szabina
(felsõ képünkön a dobogó
második fokán), a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa judokája is.

A legjobb páros
tagjaként
A kanizsai Baranyai Benett
és az újszászi Tóth Gábor alkotta kettõs (képünkön a dobogó tetején) gyõzött a németországi Hagenben rendezett
jubileumi nemzetközi lábtolllabda versenyen.
A Távol-Keleten 3 ezer éves
hagyománya van a sportágnak,
míg Európa számára a lábtolllabdázást Peter von Rüden német
mérnök fedezte fel kínai utazásai
során. Von Rüden 1991 szeptemberében alapította meg az FFC
Hagen-t, az elsõ európai lábtolllabda egyesületet. A nemzetközi
torna a klub fennállásának negyedszázados évfordulója alkalmából került megrendezésre.
Az elsõ napon 36 páros versengett a gyõzelemért, amit végül is a Baranyai Benett (Zemplén SE), Tóth Gábor (Újszászi
VVSE) összeállítású duó szerzett
meg. A döntõben a házigazdák
kettõsét verték 2:1 arányban.
P.L.

Cukorbetegek
gyógytornája
Cukorbetegek gyógytornája címmel tart elõadást és
gyakorlati bemutatót Fürtös
Roland gyógytornász november 25-én pénteken 15
óra 30-kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében, a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében.
Minden érdeklõdõt várnak!

Ahogy tavaly, Szabina a 63 kgosok súlycsoportjában ezúttal is
ezüstérmet szerzett a kilenc dzsúdóst felvonultató mezõnyében. A
nagykanizsai egyesület sportolója
két nyert párharca után a fináléban
szenvedett vereséget és lett második.
 Régóta szenvedek a derekammal és így mehettem neki az
országos bajnokságnak is  kezdte a korábban már országos bajnoki elsõséget is szerzett

sajnos a sérülés az utóbbi idõben
már igencsak akadályozott a tréningeken. Azt kell mondanom,
ennyi edzéssel szuper eredmény a

Mihovics Szabina.  Tulajdonképpen majdnem meg is nyertem
súlycsoportom küzdelmeit, hiszen egy perccel a vége elõtt még
vezettem, de sajnos elrontottam.
Ha többet edzhettem volna, szerintem biztosan megnyerem, de

mostani ezüst. Ha azt veszem,
hogy éremért mentem, ezt sikerült is teljesítenem.
***
A bosznia-hercegovinai Bihács
városába, a Judo Klub Una Bihac
szervezésében megrendezésre ke-

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Sandon két családi ház haláleset miatt eladó. Érd.: 0630-3983132 (7790K)
Nagykanizsán a belvárosban,
csendes utcában, közel 700 m2-es
építési terület eladó. Családi és
társasház építésére egyaránt alkalmas!
Érd.: 0630-227-3294
(7759K)

Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530 (7787K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7763K)

Véradás - Vöröskereszt
2016.11.26. (szombat) 13:00  17:00 óra Kanizsa Centrum 
Torta Fesztivál

rült 5. Nemzetközi Una Kup-Bihac
2016 dzsúdóversenyére utazott az
NJK csapata.
A versenyen 44 klub 405 versenyzõje indult, s a házigazdák és
magyarok mellett horvát, osztrák,
szerb és szlovén cselgáncsozók is
voltak.
A hat versenyzõvel induló
NJK (alsó képünkön) számos
értékes helyezést gyûjtött be
Nagykanizsa testvérvárosában,
Bihácson.
5. Nemzetközi Una Kup-Bihac
2016 cselgáncs verseny, Bihács.
NJK-eredmények. U 12, 42 kg: 1.
Garamszegi Bálint (három nyertes
mérkõzéssel), ... 3. Keller Ádám
(két nyertes és egy vesztes mérkõzéssel). U 14, 46 kg: 7. Köveskáli
Regõ. U 14, 55 kg: 5. Nagy Olivér
(két nyertes és két vesztes mérkõzéssel). U 16, 50 kg: 1. Kis Alex
(két nyertes mérkõzéssel). U 18,
50 kg: 2. Kis Alex (egy nyertes és
egy vesztes mérkõzéssel). U 18,
55 kg: 1. Szabó Mátyás (két nyertes mérkõzéssel).
A kanizsaiak összesen három
arany-, egy ezüst-, és egy bronzérmet, valamint két pontszerzõ helyet szereztek és csapatversenyben
a hercegovinai Neretva Mostar és
a horvát Nippon Zagreb együttese
mögött az NJK-Röntgen Kanizsa
szerezte meg a harmadik helyet.
 Kisebb fegyelmezetlenséget
leszámítva jók versenyeztek sportolóink  fogalmazott Hóbár Péter,
az NJK edzõje.  A srácok igyekeztek a legjobb formájukat hozni,
mindenki keményen és koncentráltan küzdött, egyben pedig a
bihácsi dzsúdó klubot szeretnénk
majd mi is vendégül látni.
P.L.
Kortárs és régebbi festményeket, régi bizsukat, porcelánokat,
képeslapokat, egyéb régiségeket
készpénzért vásárolnék. Érd.:
0630-332-8422 (7804K)
Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.:
0630-637-4083, 0620-423-7877.

2016.11.15.
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Mintha a sors akarta volna,
hogy úgy dõljön el a városi kispályás labdarúgó bajnokság elsõ osztályában, vagyis A-csoportjában az elsõ hely sorsa,
hogy elmaradt mérkõzésükön a
listavezetõ  és címvédõ  RMP
Földi (a csapatképen) a mögöttük két pont lemaradással álló
Délzalai Vízmû SE játsszon
egymással. Ráadásul a meccset
múlt pénteken villanyfényesként rendezték, hiszen este negyed kilenckor futottak ki a
csapatok a Mindenki mûfüvesére.

Fotó: Polgár László

Ahogy még a meccs elõtt az
RMP-s Cs. Horváth Gábor (alsó képünkön jobbról) fogalmazott, abból a szempontból jól
jött ki a helyzet, hogy ezzel iz-

galmasra sikeredett a szezonvég, valamint igazán így van
értelme a versengésnek, ha valóban téttel bíró meccseket
vívnak jó csapatok. A két legénység közti két pontos különbség azt jelentette, hogy a

vízmûsöknek mindenképpen
gyõzniük kellett, míg az
erempéseknek elég lett volna
akár a döntetlen is a bajnoki
címhez.
Ugyan a  még  jó tíz évvel ezelõtti szituáció sem kísértett, hogy
egy-egy találkozót akár több százan is figyeltek, de volt élet  a
rossz idõ ellenére is  a pálya körül, a játéktéren pedig 3-0-ra gyõzött az RMP, így ismét a kapus
Horváth Gáboréké lett a serleg. A
második Vízmû SE-t a Winners
Viktória követte a dobogó harmadik fokán.
***
Cs. Horváth Gábornak az
utóbbi napokban más irányultságú teendõi is voltak illetve
lesznek a futballpályák környékén, hiszen a megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokságban
szereplõ Szepetnek SE edzõje is
egyben a támadó. Tulajdonképpen így az õszi szezon végére
akár a mérleg nyelve is lehetne
csapata, hiszen elõbb a listavezetõ Csács-NSE-vel játszott volna együttese, míg szombaton 13
órától az Olajbányász-stadionban a második UFC Nagykanizsával mérkõzhetnek a szepetnekiek. Az elõzõ hétvégén a
csácsiak elleni mérkõzés a mostoha idõjárási körülmények miatt elmaradt, a 34 esztendõs labdarúgó azonban lent a Bányászon ünnepelne.
 Hírlik, hogy a Csács elleni találkozójuk eredeti meccsidõpontja
elõtt a szokottnál még többet kávézott fõnökével, Gombos Zsolttal,
az UFC szakmai igazgatójával...
 Jó a felvetés, meg az informátorai  nevetett az Újpest ellen

a magyar legfelsõ osztályban
2000-ben még gólt is szerzett futballista, aki jelenleg az UFC-nél
fiatalokkal is foglalkozik.  Igaz,
még nem rólunk kérdezett, de a
mi szakmai elképzeléseinket a
szombati Kanizsa elleni meccsrõl
nem is mondtam volna el, ahhoz
még nagyon sok kávét meg kellett volna itatnia velem. A húzásainkat inkább a meccsre tartogatnám meglepetésnek a boss
számára. Mindenesetre érdekes
összecsapás elé nézünk, aztán remélem, hétfõn Zsolt állja majd a
kapucsínós számlát miközben
gratulál...
A hazai oldal szakvezetõjét,
Gombos Zsoltot (jobb oldali
képünkön jobbról) sem kellett

Fotó: Facebook

Fotó: Facebook

Bajnoki címre jöhet a rangadó

sokat noszogatni, amikor a hétvégi Kanizsa  Szepi szóba került.
 Közös eszmecseréink Gabival a futballról mindennaposak,
de az igaz, hogy a listavezetõ ellen próbáltam bizonyos instrukciókkal ellátni  így az UFC vezetõedzõje.  Barátok vagyunk,
ahol tudok, próbálok neki segíteni. Persze õ ezeket most lehet,
hogy ellenünk hasznosítja, amihez persze a csapatomnak is lesz
egy-két szava. Bizonyos szempontból extrém mérkõzés következik ismét számunkra, ugyanakkor ahhoz, hogy továbbra is
biztosan a tabella elején legyünk, be kell zsebelnünk a három pontot.
Abban azért megegyeztek a felek, hogy az igazi fekete és a
gyõzelem íze is megunhatatlan...
Polgár László

15

48 km-re
került az
elsõség

A Kanizsa Teniszcentrumban rendezett Lívia Méz nyílt
páros amatõr teniszversenyen
 mely a második forduló volt
a fedett pályás szezonjukban
 28 induló vívott összesen 30
mérkõzést.
Ezúttal is jó mezõny jött
össze, színvonalas, egyben jó
hangulatú meccseket vívtak a
teniszezõk, akiket jó néhány
nézõ is biztatott. A döntõt zalaegerszegi párosok vívták és
az utóbbi évek legszínvonalasabb mérkõzésén a rutinos
Szakács Attila-Gulyás Roland nyert a fiatal Balázs
Bence-Paál Barnabás ellen. A
vigaszágon a fináléba kanizsaiak kerültek és az Ombódi
Károly-Baranyás Zoltán páros nyert.
Végeredmény: 1. Szakács
Attila-Gulyás Roland (Zalaegerszeg), 2. Balázs BencePaál Barnabás (Zalaegerszeg),
3. Nagy Csaba-Dolezsár Bence
(Röpte TC) és Nagy Béla-Gáspár László (Marcali).
A pontverseny állása két
verseny után: 1. Nagy Béla
(Marcali) 40 pont, 2. Papp Tamás (Energia Szabadidõsport
Klub) 26, 3. Ombódi Károly
(Röpte TC), Szakács Attila
(Zalaegerszeg), Gulyás Roland
(Zalaegerszeg) 25-25 pont.
A következõ versenyre december 3-án kerül sor, az a
nyílt párosoké lesz, illetve december 10-én nõi összesorsolásos páros versenyt tartanak.
Ezen alkalmak során adják át a
szabadtéren legjobbnak bizonyult versenyzõk számára a díjakat.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa, Király u. 31/H Tel.: 06-30-936-3923
(A buszpályaudvarral szemben, a rózsaszín négyemeletes házban, a Pecsenyetanya mögött.)

Nyitva: hétfõ-péntek 7.30-17.00, szombat: 8.00-12.00
w After Eight ízû
w Jagermeister ízû
w Baileys likõr
w capuccino likõr
w tojáslikõr
w meggylikõr
w kókuszlikõr
w rumpuncslikõr
w trüffelkrémes
w madártej krémes
w banánkrémes
w csokikrémes
w marcipán krémes
w tejkrémes
w kávé krémes
w tiramisu krémes
w pisztáciakrémes
w mogyorókrémes
w gumicukros
w zselés
w vajkaramell
w rum-kakaó
w kókusz
w eper
w marcipán
w gesztenye
w banán
w diabetikus

w áfonyakrémes
w erdei
gyümölcskrém
w gesztenyekrémes
w vadász
feketeerdõ tej
w vadász
étcsokoládés
w vadász KID
(tejkrém)
w vadász
konyakmeggy
függelék
w tojáslikõrös
függelék
w brandy orange
függelék
w mogyorós függelék
w toffee függelék
w kávékrémes függelék
w pisztáciás függelék
w konyakmeggy
függelék
w konzum kétrétegû
4 ízben
w bevonat nélküli
konzum
w tejkaramell

Nov
e
aján mberi
latu
a ké
nk
szle
t er
ejéig

!

Mikulások,
mikuláscsomagok,
mikulás zizi
kapható!
Viszonteladóknak
kedvezmény!
Születésnapra,
névnapra táblacsokoládék
desszertek, ajándékcsomagok, nagy választékban
kaphatók!
Szombatonként
szaloncukor kóstoló!
Diabetikus és gluténmentes
szaloncukor kapható!

