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Tovább kell erõsíteni a
magyar és horvát kapcsolatot
Dr. Gordan Grliæ Radman Horvátország budapesti nagykövete
látogatott városunkba, akit Dénes
Sándor polgármester, valamint
Tóth Nándor és Karádi Ferenc alpolgármesterek fogadtak.
Tudósításunkat lapunk
oldalán olvashatják.
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Ismerjük módszereiket
Városi megemlékezés a kommunizmus
áldozatairól
Miért engedte meg Isten, hogy éppen ti tapasztaljátok meg a
kommunizmust? Meg is válaszolta: Itt, Nyugaton, azért kímélt meg
minket tõle, mert nem tudtuk volna kiállni a próbát. Ti azonban képesek vagytok rá."  II. János Pál pápa hajdani kollégiumi társát
idézte beszédében Cseresnyés Péter államtitkár, az Emlékezet és azonosság c. kötetbõl, párhuzamot vonva egy holland újság által leírt
mai helyzettel: Európa lelke Kelet-Európában van.
Megrendülve hallgatta a zsúfolásig telt könyvtári elõadó a bevezetõül elhangzó mûsort: Lénárd Ödön, a
18 és félévi börtönbõl 1977-ben
szabadult piarista atya versét Kósa
Dániel szavalta. Az Illés Lajos által
megzenésített Áprily-verset - S mikor völgyünkre tört az áradat/ s már
hegy se volt, mely mentõ csúccsal
intsen,/ egyetlenegy kõszikla megmaradt,/ egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten. - Molnár Péterék énekelték. Ezután városunk polgármestere, Dénes Sándor szólt a jelenlévõkhöz, leszögezve:  Mi, emberek
vagyunk az egyetlenek, akik fát ültetnek, hogy gyermekeink annak
gyümölcsét ehessék, hogy árnyékában megpihenjenek. Ha egy hatalom ezt az emberi tartalmat és vágyat kívánja eltörölni a pusztítás
eszközeivel, ha kitépi e fa gyökereit, akkor elvész minden, amely minket, embereket nemessé és értékessé
tehet a történelem sodrásában. A
kommunizmus megbocsáthatatlan
bûne nem pusztán abban áll, hogy

értékes, gondolkodó, cselekvõ és érzõ embereket küldött halálba vagy a
börtönök és idegen földek fogságába, hanem abban, hogy a felejtés
fátylát kívánta e tettére és annak
motivációjára borítani. A felejtéssel
mindaz elpusztul, ami ezen embertársaink halhatatlan lelkében ott élt,
és küzdött önmaga, magyarságunk
és az élet értelmének és értékeinek
megtalálásáért. Majd így folytatta: 
De, mi magyarok, legyõztük az aljasságot és a felejtés ürességét, és az
emlékezés fáját újra elültettük, hogy
lányaink és fiaink büszkék lehessenek mindazon kezekre, akik ápolták
és gondozták annak ágait.
Cseresnyés Péter államtitkár,
Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje lépett ezután a
mikrofonhoz:
Elnök asszony, polgármester úr!
Hölgyeim és Uraim! Kedves fiatalok!
Kísértet járja be Európát, a
kommunizmus kísértete."  kezdõdik Marx 1848-ban írott Kommunista Kiáltványa. 1990-ben sokan

azt hittük, végleg befellegzett neki.
És mit látunk pár napja egy tüntetésen? Valaki ezzel a táblával sétált:
Ki a papokkal az iskolából. Mintha
csak az ötvenes-hatvanas évek tértek volna vissza. Hamar kimutatták
foguk fehérét, s jó ez így.
Alaptörvényünkben ezzel szemben három olyan kulcsfogalom van,
amelyek együtt segítenek eligazodni, helyes jogszabályokat alkotni és
helyes ítéleteket hozni. Ezek pedig
a szabadság, felelõsség és az emberi méltóság. Ha ez a három védendõ
érték békében él egymással, akkor
fognak az egyének és a közösségek
is békében élni. Az ember szabadságához és méltóságához is hozzátartozik, hogy hitét, vallását, identitását tiszteletben tartsák.
2010 tavaszán nyílt meg elsõ alkalommal az Egyházüldözõk és
egyházüldözés a Kádár korszakban
címû kiállítás, mely, igazi vándorkiállításként éppen tegnap költözött
át Kanizsáról Letenyére, három
órája nyitottuk meg. Konferencia és
tanulmánykötet is született ezzel a
címmel. Mindennek a kutatásnak a
motorja a Fehér hollók történészcsoport volt, ezek közül a fiatal történészek közül köszönthetjük körünkben Földváryné dr. Kiss Rékát,
a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnökét  fordult városunk vendégéhez, tapsot kiváltva.
Akik ezt a tárlatot  köztük minden bizonnyal a középiskolás vetélkedõ résztvevõi  figyelmesen
végigtanulmányozták, találkozhattak egy sajátos III/III-as módszerrel. Ez szerepel ugyanis a jelentésekben: zavarokat, véleménykülönbségeket sikerült kelteni. Másutt  két, egyaránt üldözött, fiatalokkal foglalkozó papi közösségre
utalva  eredményként könyvelte
el a kommunista egyházüldözés,
hogy az azonos célokat követõ két
közösséget sikerült szembeállítani.
A történészcsoport kiadott egy korabeli BM-es tankönyvet is, ezt a
címet adták neki: Hogyan üldözzünk egyházakat? (Az elnökasszony mosolyogva mutatta föl a
hallgatóságnak a könyvet, elõadásában meg is köszönte az államtitkári ajánlást.) Ebben kimondottan
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tananyag a bomlasztás, az egység
megbontása, a rágalmazás, a gyanú elhintése suttogó propaganda
által, az elbizonytalanítás, a bizalmatlanság elérése.
Ismerõs módszerek Önöknek is?
Nemde ugyanezekkel az eszközökkel próbálkoznak ma is mindazok,
akiknek szálka a szemében az, hogy
Magyarország végre a maga útját
akarja járni, hogy egy erõs, emelkedõ, összetartó nemzetként akarja elfoglalni méltó helyét Európában?
Újra és újra próbálkoznak  hol egy
ügyvivõ, hol egy tévés megmondóember, hol egy magát nagyon
civilnek mondó, de megkapargatva
levitézlett pártkötõdésû alakulat, hol
egy külföldi lapban hazulról írott véleménycikk. Még olyan is akad köztük, aki pár évtizede ugyanezt belügyminisztériumi szolgálatban tette.
Ismerjük eszközeiket: hazugság, zavarkeltés, bomlasztás, rágalmazás,
elbizonytalanítás.
Közbevetõleg: megmosolyogtató, hogy a magát a ballal ellenkezõ
oldali ellenzéknek mondó alakulat
 vajon miért?  ugyanebbõl a kottából játszik, ugyanazokat a hazugságokat szajkózza. Nem vagytok ti olyan távol egymástól, mint
hiszitek - írta egy újságíró, amikor
a két szélsõség egy-egy képviselõjét a bíróság ugyanazért elmarasztalta. Összenõ, ami összetartozik.
Tudjuk, a szélsõségek összeérnek.
Ám a rágalmazóknak ahhoz már
nincsen hatalmuk, hogy rendõri eszközökkel tegyék. Hatásosnak vélt
eszközük ebben a tevékenységben a
média. Nem számolnak azzal, a magyar emberek többsége józan, fenntartásokkal kezeli az újságot. A
nyomdafesték mindent elbír - tartja
a mondás. Már zalai földink, Deák
Ferenc megmondta: a sajtótörvénynek egyetlen mondatból kellene állni: Hazudni nem szabad. A magyar
emberek többségének józanságát
fejezi ki az a régi bölcsesség is: nem
azt kell nézni, mit mondanak, hanem azt, hogy ki mondja. Egy elemzõ írta meg legtömörebben a hazugságokkal szembeni védekezés receptjét: Ha a cél az elbizonytalanítás, nem kell elbizonytalanodni.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás a címlapról.)
Szörnyû áron szerzett immunitás  pár éve, ittlétekor Tõkéczki
tanár úr ezt kívánta valamennyiünknek. A kommunizmus megtapasztalása védjen meg az újbóli
megfertõzõdéstõl. Úgy gondolom,
érvényes ez a hazugságokra is.
2006-ban  már 10 éve!  a hazugságrém  ahogy egy publicista nevezi az akkori miniszterelnököt 
csak a gazdasági adatok meghamisítása árán tudott gyõzni a tavaszi
választáson. Nem idézem szó szerint az õszödi beszédet, honnan
hozták vissza a kormányzást .
És 2015? Gyõzött újra a magyar
emberek többségének józansága.
A bevándorlás egy álprobléma,
amit a Fidesz kreált.  nyilatkozták
a szocialisták nyáron. Hiába ömlött
médiájukból a megható képek sora
a kisgyermekes anyukákról. Mint
maguk elõtt tolt pajzs mögül csak
kilógott a lóláb, a katonakorú fiatal
férfiak tömege, amely habozás nélkül félrelöki a nõket, gyermekeket,
ha a buszra való feljutás a tét. Ám
gyõzött a magyar emberek többségének józansága, már meghaladja a
kétmilliót annak a petíciónak az aláírói száma, melynek a neve: Megvédjük az országot. Nyugat-Európában sokan irigylik tõlünk azt, ahogyan a magyar kormány kezeli a
migrációs válságot. Távol álljon tõlem, hogy saját kormányom érdemeit kisebbítsem. De bármilyen jó
kormány csak akkor tud eredményesen dolgozni, ha van mögötte támogatás. És az, hogy van, szintén a
magyar emberek többségének józanságát dicséri.
Egy holland középbalos napilap
írta: A nyugat-európai vezetõk az
európai integráció építõmestereiként láttatják magukat. Úgy bánnak
a kelet- és közép-európai vezetõkkel, mint a csintalan iskolás gyerekekkel. Rosszul teszik: õk most
ugyanis az európai lélek letéteményesei. A cikk címe: Európa lelke
Kelet-Európában van. És ha ennek
a ténynek az okait keressük, érdemes megfontolni II. János Pál pápa
visszaemlékezését. Amikor fiatal
papként 1946-tól Rómában tanult,
flamand kollégiumi társa föltette a
kérdést: Miért engedte meg Isten,
hogy éppen ti tapasztaljátok meg a
kommunizmust? Meg is válaszolta:
Itt, Nyugaton, azért kímélt meg
minket tõle, mert nem tudtuk volna
kiállni a próbát. Ti azonban képesek
vagytok rá. A lengyel pápa saját népét ismerve megfogalmazta: Ezek
az évek tanúi voltak ama alapvetõ
értékek feléledésének és megerõsö-

désének, amelyeket az egész nép
követett, és amelyhez hû akart maradni. A kommunista diktatúra évtizedeit ismerve, bizony, mi magyarok is hálás szívvel tekinthetünk arra a nemzedékre, amelynek hûsége
miatt itt lehetünk  fejezte be gondolatait Cseresnyés Péter.
És ha az elvtársak azt veszik észre, hogy a hallgatók nagyon vallásosak, az elvtársak ne tartózkodjanak
Istennel spékelt jelszavaktól sem
Lássa a falusi ember, aki meg van
gyõzõdve arról, hogy ha szarva
nincs is a kommunistának, de a nadrág alatt bakkecskeláb van, hogy a
kommunista rendes ember, olyan,
mint a többi. Rögtön 1945-ben,
elvtársai között, egy eligazításon fogalmazott így Rákosi Mátyás 
kezdte elõadását Földváryné Kiss
Réka.  Vigyázat, a látszat csal  figyelmeztette a fiatalokat, akik abban
a szerencsés élethelyzetben vannak,
hogy nem tapasztalták meg személyesen a diktatúrát. A felszínen vallásszabadságról beszélnek, ám a
mélyben az a cinizmus mûködik,
amelyre a példát idézte. Az 1945-48
közti idõszakról még többpárti demokráciaként szólnak néhányan, pedig a kommunisták már akkor megkezdték a hatalom megszerzésének
elõkészítését. Visszaemlékezett a
fordulat évének meghatározásáról
folytatott vitára. Az elnökasszony
szerint 1945 az az esztendõ. Idézte a
Zala Megyei Levéltár kutatásait. A
politikai rendõrségben már akkor
hatalmas többségben  92 százalék!
 voltak az MKP tagja. Miközben
fent még megvan a polgári demokrácia, helyben már tisztogattak. Blistázás Dunántúlon ez a közigazgatásban 35 százalékot jelentett. És kik
jöttek helyükre? Milyen szocializációval? Egy vizsgálótiszt életútját
idézte, aki a megtorlások után, amikor már ráért, 1962-ben érettségizett. Elit  amennyiben értéket társítunk e szóhoz  helyett nómenklatúra következett. Visszatérve az egyházüldözéshez: arra hívta föl a figyelmet, az egyház nem csak a klérus. Ha egyházüldözésrõl beszélünk,
akkor a társadalom üldözésérõl beszélünk. Az egyház a hívek közössége, és ezt nem csak mi tudjuk, a
kommunisták is tudták. Az egyház
tömegbázisát pusztították a kitelepítések, kuláküldözések és sorolhat-

nám még által. Amikor a pártokat, az
egyesületeket, a magánvállalatokat
fölszámolták, az egyház maradt az
utolsó civil erõ, ezt is fel akarták számolni. Mindenütt ellenséget láttak.
Ott is, ahol nem volt összeesküvés,
azt kutatták. Hiszen ez adta a létjogosultságát a nyomozó osztálynak.
A 60-as évekre módszerváltás történt. Idézte 1958-ból Kádár Jánost:
Mi a klerikalizmus ellen tûzzel,
vassal, golyószóróval és börtönnel is
harcolunk, mert nálunk nem klerikális, tehát papi uralom van, hanem
munkás-paraszt uralom   Nem
azért szeretem ezt az idézetet 
mondta  , mert így akarok írni, hanem mert kifejezi azt a borzalmas cinizmust, amely ezt a rendszert és a
jó Kádár apánkat jellemezte. Õk  a
munkások és parasztok  fûzte hozzá  ezt már tapasztalatból tudják,
mit jelent. Sztahanovista mozgalom,
kényszer  kollektivizálás, kitelepítések, kuláküldözés. És most figyeljünk, ez nagyon jellemzõ: Lehet,
hogy a klerikalizmus ellen harcolni
kell még öt évig, de a vallásos világnézet ellen még két generáción át.
Majd megrendülve folytatta Kádár
szavait: Nem úgy van, hogy fogom
a lõcsöt és leverem a vallásos világnézetet. Mi van benne? A hitet
Rákosiéknak nem sikerült megtörni,
Kádár erre rájön, és a nyílt erõszak
helyett jön a propaganda. Elkezdõdik ez a 70-es években. Az ifjúság
nevelésében nem engedett. Kirándulást már nem lehet szervezni, mert
az illegális szervezkedés. És még
amire rájöttek 1961-ben: a vallásos
emberek és a nemzeti érzés összetartozik. Ami ellen sokkal finomabb
eszközökkel fölvették a harcot. Ez a
diktatúra ért véget 1990-ben, és
hogy az öröksége is véget érjen, két
dolog kell. Az, hogy megértsük.
Megértsük, mi történt velünk, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel. És hogy
ne féljünk kimondani, hogy ami velünk történt, ha kényszer- kompromisszumokat kellett kötni, ez a diktatúra erõszakjának következménye.
Ne akarják ránk hárítani a felelõsséget, hanem toljuk vissza azokra, akik
ennek a rendszernek a mûködtetõi
voltak. Nevezzük meg õket. Emlékezzünk az áldozatokra, és köszönjük meg nekik, hogy ma szabadságban élhetünk.
***
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A Nagykanizsai Polgári Egyesület immár 9. alkalommal megrendezett középiskolás vetélkedõjén 
amely az idei kiállításhoz: Egyházüldözõk és egyházüldözés a
Kádár-korszakban kapcsolódott 
a hét induló csapat közül a következõk értek el dobogós helyezést.
Harmadikak lettek Göde Edit tanárnõ tanítványai a Piarista Iskolából: Erdõs Gergõ, Izsák Bendegúz,
Kovács Gergely, Mezriczky Marcell és Tüttõ Ágoston. Dósai Attila
piarista atya csapata  Szabó Melinda, Semsei Bálint István, Tóth
Tímea, Vas Réka Bianka és Karácsony Martina  ezüstérmet érdemelt. A képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára a Nagykanizsai
Szakképzõ Centrum Thúry György Szakképzõ Iskolájának legénysége: Jávor Ádám Gergõ, Kele
Máté, Szentes Tibor, Szalavári
Csaba és Balla Máté lépett, a felkészítõ tanárnõjük Kovácsné Tóth
Ildikó.
***
A kanizsai program elõtt a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Földváryné Kiss Réka útja
Letenyére vezetett, ahol Cseresnyés Péter társaságában megnyitotta a Fáklya Mûvelõdési Házban
a korábban városunkban látható
Egyházüldözõk  kiállítást. Ott
március 10-ig látogatható a tárlat.
Az Andrássy Gyula Általános Iskola diákjainak értékes mûsorát
követõen õk adták át a Letenyei
Polgári Egylet által meghirdetett
történelmi verseny könyvjutalmait
 Mészáros István Kimaradt tananyag c. sorozatát  és okleveleit.
A bázakerettyei, borsfai, letenyei,
muraszemenyei és tótszerdahelyi
gyerekek saját nagyszüleiket, dédszüleiket interjúvolták meg a kommunista diktatúra megnyomorító
évtizedeirõl. Az államtitkár elszámlálta: a közösség, a tudás és
az erkölcs, e három miatt volt ellensége az egyház az elvtársaknak.
Megemlékezett a pákai születésû
piaristáról, Öveges Józsefrõl, aki
egy egész országgal szerettette 
érttette meg a fizikát. Az elnök
asszony pedig a neb.hu honlapra
aznap feltett állambiztonsági vizsgálótisztek emberi minõségét érzékeltette, szemben négy üldözött,
agyonvert, kivégzett áldozatéval.
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Csak erõbõl értenek

Szeresd a muszlimot, mert
keresztény vagy, és õ is ember!
De ne bízz meg benne, mert õ
nem keresztény, és nem tekint téged embernek!  taps fogadta
Márfi érsek szavait. Arról is
szólt, hogy a náci übermenschtudattól a muszlim felsõbbrendûség-tudat semmiben sem különbözik. El kell döntenünk,
akarunk-e áldozatok lenni? Földi László kérdése mellett emlékezetes ez az idézete is: a liberalizmus nem más, mint Európa
öngyilkosságának filozófiája. A
migrációs válságról tartott konferencia e rövid összefoglalója
után lapunk hétrõl-hétre megismerteti Olvasóinkkal a hallottakat.
Cseresnyés Péter államtitkár, a
Polgári Kanizsáért Alapítvány
konferenciájának fõvédnöke bevezetõjében felidézte azt a szeptemberi péntek délutánt, mikor
megkapta a hírt: Zákányból megindultak a migránsok városunk felé. A téma idõszerû  mondta ,
hiszen nemcsak rólunk van szó,
hanem gyerekeinkrõl, unokáinkról, dédunokáinkról. És nem akarok érzelmes lenni, de a magyarságról, errõl a kis országról is,
amelyet  ebben a körben elmondhatom  mindnyájan nagyon
szeretünk.
Péter Árpád moderátor köszönetet mondott a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft.
nagylelkû támogatásáért. Köszöntötte a Dunántúli Ideiglenes
Alkalmi Kötelék parancsnokát,
Zentai László ezredest. A hallgatóság tapsa köszönte meg a
katonáknak a helytállást és a
biztonságot  ami Nógrádi pro-

fesszor elõadásában is megismétlõdött.
A biztonságpolitikai szakértõ
megdöbbentõ statisztikákat sorolt a migránsok közti bûnözés és
terrorizmus arányairól. A szünetben hosszú sor kígyózott Nógrádi György könyvéért. A szünet
végét csengõ helyett, mintegy a
konferencia Arany Jánostól származó mottójára  Akarjuk-e,
hogy legyen Magyarország? 
adott válaszként a dal jelezte:
Igen, igen, igen, mert élni kell! A
Corvinus professzora soron kívül
válaszolt az írásban feltett kérdésekre. Mi a megoldás? Válasza:
Megállítani, 24 óra alatt, erõvel.
Sok sikert Magyarországnak! 
köszönt el.
Az orientalista Speidl Bianka
(Migrációkutató Intézet) eloszlatta a félreértést: az iszlám nem
csak vallás, gazdasági, társadalmi, politikai rendszer is. Teológiája egy mondatban összefoglalható, de törvényvallás lévén vallásjoga azért terjedelmes, mert felsorolja aprólékosan mindazt, amit
egy jó muszlimnak az utolsó pontig be kell tartania. Épp ezért
nincs is szava a lelkiismeretre. A
szabadság, a béke is egészen mást
jelent nekik, mint egy európainak.
Szólt arról, hogy vallási szabályaik miatt nem jöhetnének a hitetlenek földjére, ha nem tekintenék
Európát potenciálisan iszlamizálhatónak. Az integráció ismeretlen
a számukra  mondta Speidl Bianka, majd bemutatta, mi lehet
három egymást követõ franciaországi muszlim generáció fejében.
Innen érthetõ, hogy a mai európai
muszlim fiatalok miért jelentenek
utánpótlást az ISIS számára. Szólt
hihetetlen önfegyelmükrõl, a hi-

deg meg se kottyan nekik, ha
megindulnak. Félelemérzetük is
sokkal kisebb, amely abból fakad,
szerintük az ember sorsa elõre
meg van írva. A terjeszkedni akaró kalifátus jó eszköznek tekinti
céljához a káoszteremtést.  említette.
A Századvég igazgatója, Lánczi
Tamás az európai elit végzetes elbutulását és gyávaságát festette le.
A népszavazás nemcsak rólunk
szól, üzenet Európának is. Mi
olyan kérdésben mondhatjuk el a
véleményünket, amelyrõl sok európai akarja elmondani a véleményét, de nem kérdezik õket. Meggyõzõdése: pár év alatt átrendezõdik az európai politika. A fõsodorban lévõ pártok marginalizálódnak, mert nem képesek a választók
akaratát meghallani, illetve nincs
bátorságuk a problémát nevén nevezni. Fenyegetésekre számíthatunk a népszavazás elõtti  becslése szerint egyéves  idõszakban,
nem vagyunk szolidárisak  mondják majd rólunk. Ám egy ilyen emberkísérlethez  hogyan zárul a
gyökeresen eltérõ kultúrájú milliók összezárása  nem kell szolidárisnak lennünk. Ez a népszavazás
fordulópont lesz. Nem arra válaszolunk, jobban fogunk-e élni, hanem arra a kérdésre, amely meg
van fogalmazva a mögöttem lévõ
molinón.  mutatott hátra a politológus az Arany-sorokra.
Márfi Gyula veszprémi érseket
dél-zalai, pördeföldei születése
okán is szeretettel köszöntötte a
moderátor. Érsek atya figyelmeztetett, a muszlimok Európát elfoglalni akarásának fõ okai mi vagyunk: elhagytuk gyökereinket.
Az európai alkotmány meg sem
említi a keresztény gyökereket, pedig a megemlített felvilágosodás is
rendelkezik azzal. Ám a szabadságból szabadosságot, az egyenlõségbõl egyformaságot csináltak. A
gender ideológia egybemossa a nemek különbözõségét. Hogy menynyire benne van az európai kultúrában a kereszténység, számos példával érzékeltette. A magát hitetlennek mondó Szabó Lõrinc Az
árny keze c. versével is. Egy Európába látogató marslakó kérdéseinek sorát ezzel zárhatná  fogalmazott az érsek  normálisak
vagytok? Nem, hiszen saját magatok alatt vágjátok a fát!
Földi László titkosszolgálati
szakértõ egy 1938-as európai
gyávaságot idézett föl, a világháborút el nem hárító müncheni
egyezményt. Európában már há-
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ború van  figyelmeztetett , invázió. Az 56-os magyar tapasztalatoktól eltérõen most nincs
semmiféle migrációs biztonsági
protokoll. Az általa jellemzett 4.
generációs hadviselés jellegzetessége az, hogy nemzetek fölötti
értékrendek közt folyik. A megoldás: Európát meg kell védeni, ám
a háborút nem lehet békés eszközökkel megvívni. A katonákhoz
fordulva figyelmeztetett: a feltorlódott tömeget nem lehet megállítani, lõni kell.
A hallgatóság kérdéseit városunk szülötte, Tóth Norbert adjunktus tolmácsolta. Közülük több
szólt Márfi érsekhez. Amíg mi beszélgetünk, négy óra alatt 60 keresztényt öltek meg a világban 
mondta. A dekadens Római Birodalommal vont párhuzamot Európáról szólva. Speidl Bianka arab
országokban járván tapasztalta: a
meggyõzés náluk reménytelen,
csak az erõbõl értenek. Ezt támasztotta alá a Földi László is, és
megérttette: már csak azért sem lehet õket békésen eltéríteni céljuktól, mert sok afgánnak az embercsempészek meghitelezik az utat.
Törleszteni pedig németországi segélyükbõl illetve bûnözésükbõl
kell, felszívódásuk esetén pedig
családjuk élete a tét. A német hatóságok sokuk tartózkodási helyét
sem ismeri, nem mûködik az elutasított menedék kérelmek kiértesítése. Lánczi Tamás az olcsó munkaerõt igénylõ pénzemberek cinizmusáról szólt. Õk úgy gondolják: a
nyereség az övék, a veszteség az
önöké  fordult a hallgatósághoz.
Hiszen az adófizetõk befizetésébõl
kapna segélyt az a mintegy 90%,
amely nem akar vagy nem képes
dolgozni. Majd megemlítette, népszavazás ott lesz, ahol a többség
akarja.
A zárszót mondó Cseresnyés
Péter leszögezte:  Önmagától a
helyzet nem fog megváltozni.
Biztos vagyok benne, a hallgatóság kapott elegendõ muníciót,
amelyet tovább is adhat. A konferencián hallottak nem elkeseredést, hanem elszántságot váltanak
ki. Van feladat, van mit tenni és
van miért tenni!  köszönt el az
államtitkár.
Kanizsa

Naponta friss
hírekkel:
www.kanizsaujsag.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Az ápolók csodákat tesznek a betegágy mellett

A városvezetés nevében Tóth
Nándor alpolgármester szólt elismeréssel az ápolók s a nõvérek tevékenységérõl.  Nélkülük elképzelhetetlen a gyógyítás  fogalmazott az alpolgármester. Beszédében jelezte, annak ellenére, hogy
az egészségügyben dolgozók közül sokan vállalnak munkát külföldön, a Kanizsai Dorottya Kór-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Kanizsai Dorottya Kórházban az Ápolónõk Nemzetközi
Napja alkalmából ünnepség keretében köszöntötték hétfõn a
nõvéreket, ápolókat. A parlament döntésének értelmében immár három esztendeje ünnepeljük országszerte, februárban,
Kossuth Zsuzsa, az ápolói hivatás megteremtõjének születésnapján, az ápoló szakma elhivatott, sokszor önfeláldozó munkát
végzõ dolgozóit. A Kanizsai Dorottya Kórházban idén is nagyszabású rendezvényt tartottak a
jeles alkalom kapcsán.
házban mégsincs hiány ápolókból.
Tóth Nándor hangsúlyozta azt
is, hogy a nõvérek anyagi megbecsültségét illetõen Magyarországon remélhetõleg változás lesz,
amelynek jóvoltából az itthoni bérek majd közelíteni fognak a nyugatihoz.
Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház fõigazga-

tója pedig párhuzamot állított beszédében Kossuth Zsuzsa életpályája és az ápoló szakma jelene
közt. Utalt arra, hogy erkölcsi elismerést sem kaptak  egyik korban sem  a hivatás követõi.  A
szakma elveszítette bábáskodó
szerepét és morális válságban
szenved  jegyezte meg dr. Brünner Szilveszter. Hangot adott an-

nak is, hogy anyagi és társadalmi
megbecsülés sem övezi a betegágy mellett végzett munkát. - Ennek ellenére sokan választják ezt
a hivatást  mondta Dr. Brünner
Szilveszter, kiemelvén: jelenleg
is sok, mintegy 163 ápolóképzésben részt vevõ nõvér tanul a kórházban.
A beszédek után dicsérõ okleveleket adtak át a legkiemelkedõbb
munkát végzõ nõvéreknek, aszszisztenseknek. Csik Györgyné, a
Tüdõgondozó szakasszisztense,
Fehér Ottóné, az Ápoló Sebészet
munkatársa, Jámbor Jenõné Varga
Éva, a Fül-Orr-Gégészetrõl, Proszenyák Lászlóné vezetõ asszisztens a Központi Steril részlegrõl
vehetett át az elismerést. A Magyar
Ápolási Egyesület díját Varga Lívia, az Újszülött Osztály ápolónõje kapta.
Az ünnepséget elõadásokkal
egybekötött szakmai nap zárta.
Sz.Zs.

Katasztrófavédelem: Évet értékeltek Nagykanizsán

Fotó: Sipos György tûzoltó fõhadnagy
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Évértékelõ és feladatszabó értekezleten számolt be elmúlt éves
tevékenységérõl a Nagykanizsai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség február 25-én csütörtökön
Nagykanizsán.
A 2015-ös évben elkerülték a
Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltséget az árvizek, villámárvizek, a nagyobb tûzesetek, mûszaki mentések. Így egy a tûzoltók
számára nyugodtabbévet tudhatunk magunk mögött. kezdte évértékelõjét Dobos István tûzoltó
alezredes kirendeltségvezetõ. En-

nek ellenére is 318 esetben riasztották tûzoltóinkat tûz- és káresetekhez. Ebbõl 160-szor kellett tüzeknél, 106 alkalommal pedig mûszaki mentésnél kellett beavatkozni a hivatásos tûzoltónak.
A kirendeltségen belül mûködik
a Zalakarosi Katasztrófavédelmi
Õrs is, akik az ó esztendõ során 62
esetben vonultak káreseményekhez.
Polgári védelmi vonalon az elmúlt évben hét veszélyeztetett település (Kisrécse, Liszó, Újudvar,
Magyarszerdahely, Zalakomár,
Kerkaszentkirály, Muraszeme-

nye) önkéntes mentõcsoportja
szerezte meg Nemzeti Minõsítését alapvetõ vízkár-elhárítási tevékenységre. További 3 településen (Molnári, Bánokszentgyörgy,
Murakeresztúr) alakítottak meg
települési önkéntes mentõcsoportokat, melyek rendszerbeállítását
és nemzeti minõsítõ gyakorlatát
2016. év elsõ felében tervezik
végrehajtani.
Iparbiztonsági szakterület vonatkozásában a veszélyes áruk közúti
szállításának ellenõrzését Letenye
határátkelõ, M70 autóút, 74-es fõút
és 61-es fõút helyszíneken hajtották végre. 2015. évben 28 alkalommal tartottak ADR közúti ellenõrzést. Öt veszélyes árut szállító gépjármû esetében tártak fel szabálytalanságot, melyek kapcsán hatósági
eljárás indult. A kirendeltség területén kilenc veszélyes üzemet tartanak nyílván, ahol a jogszabályoknak megfelelõen folyamatos ellenõrzéseket hajtottak végre.
A kirendeltség hatósági munkája döntõ többségben a tûzvédelmi,
piacfelügyeleti és komplex/katasztrófavédelmi supervisori hatósági ellenõrzések során feltárt és
egyéb tûzvédelmi hiányosságok
megszüntetésére irányuló tûzvé-

delmi kötelezettség megállapításából, a közérdekû bejelentések és
panaszügyek kivizsgálásából, a
tûzjelzõ- és oltóberendezések létesítéseinek, használatbavételeinek
eljárásaiból és a tûzeseti hatósági
bizonyítványok kiadásainak elbírálásaiból tevõdik össze.
A 2016. év céljai között további
önkéntes mentõcsoportok megalakítását tûzte ki célul a kirendeltségvezetõ a települések önvédelmi
képességeinek növelése céljából.
Továbbá jövõ év októberétõl a
Letenyei Katasztrófavédelmi Õrsöt tervezik beindítani, melynek a
gépjármûfecskendõje már megérkezett, a gépjármûvezetõk képzése
megtörtént, az épület beruházás
pedig folyamatában van.
Az évértékelõ végén Egri Gyula
tûzoltó ezredes, Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megfelelõre értékelte a kirendeltség 2015. évi beszámolóját.
Megköszönte minden kollégájának
a magas hivatástudattal végrehajtott munkáját, amit az elmúlt évben
tanúsított és hasonlóan sikeres esztendõ kívánt a 2016-os évre is 
közölte a szervezet honlapján.
Kanizsa
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Jelentõsen bõvülhet a nagykanizsai ipari park

Fotó: Halász Gyula

A következõ években jelentõs
mértékben bõvülhet a Nagykanizsai Ipari Park területe 
mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Mihovics Zoltán az ipari
park részeként üzemelõ Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ vezetõje.
Mihovics Zoltán hozzátette:
ennek révén a mostani 135 hektá-

ros ipari park jelentõsen bõvülhet. A területen jelenleg mintegy
120 nagy vagy közepes vállalkozás mûködik, az inkubátorházban
pedig több mint 30 mikrovállalkozásnak biztosítanak helyet,
folyamatos az igény újabb területek eladására, de már csak 15-16
hektárnyi szabad földterülettel
rendelkezik az ipari park  jelezte.

Bilicz Csaba, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt, hogy az
ipari park mûködtetése mellett az
önkormányzati tulajdonú társaság másik fõ feladata az ingatlanok bérbeadása és kezelése.
Mintegy 1400 lakóingatlant, garázst, üzlet- vagy irodahelyiséget
gondoz a cég, és közel 80 társasház ügyeinek kezelését is náluk
végzik. Utalt rá, hogy az elmúlt
években a nagykanizsai belváros
rekonstrukcióját kísérve az Erzsébet tér és a Fõ utca több épületének homlokzatfelújítását is
elvégezték, s az idei további beruházásokkal így már a belváros
szinte valamennyi épülete megújul. Hozzátette: ennek is köszönhetõ, hogy az évek óta üresen álló belvárosi üzlethelyiségekre is megnõtt az érdeklõdés,
várható, hogy az idei elsõ félévben mindegyiket bérbe is tudják
adni.

Kitért arra, hogy az elmúlt hónapok üzletkötéseinek köszönhetõen új telephelyet létesít idén az
árufuvarozó Kanizsa Trans. A bútorgyártó Extra Leder Line 500
négyzetméterrel bõvítette néhány
éve épült telephelyét, és kéthektáros területvásárlás jóvoltából az
olasz szivattyúgyártó DAB logisztikai központtal bõvíti tevékenységét. Mihovics Zoltán kifejtette:
10-15, már az ipari parkban mûködõ cég számít a telephelyfejlesztési pályázatokra. A saját tulajdonú területek csökkenése miatt
arra is törekszenek, hogy a már
magántulajdonú, de kihasználatlan területekre segítsenek vevõt
találni. Az ipari park mûködését
pedig azzal is támogatják, hogy a
közelmúltban kerékpárút épülhetett, de egy új járdaszakasz kialakítását is tervezik, illetve a hamarosan üzembe állítandó kerékpárkölcsönzõ hálózat két dokkolóállomását is itt alakították ki, mindezt a terület jobb megközelíthetõsége érdekében.

MTI-Kanizsa

Jótékonysági elõadás a kis Mia javára
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület több civil
karitatív csoporttal együttmûködve jótékonysági elõadást
szervez a Nagy  Bozsoky család
megsegítésére. A befolyt összeget
Mia terápiájára fordíthatják a
szülõk.
A kislány megpróbáltatásairól
már többször olvashattak a lapunkban. A most öt éves kislány 28. héten jött a világra. A születést követõen kétoldali agyvérzése, tüdõvérzése, oxigénhiánya, légmelle és két újraélesztése is volt. A fellépõ komplikációk miatt sérült a nagymozgása
és a finommotorikája. Ezeken javíthatna a delfinterápia, melyre a Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és
Családjukért Egyesület és a város
segítségével gyûjtenek. Most pedig
a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület több civil karitatív csoporttal állt a kezdeményezés mögé,
hogy összegyûlhessen a terápiához
szükséges összeg.
 A jótékonysági rendezvény
március 11-én lesz a Medgyaszay
Házban, ahol számos kanizsai ifjúsági és felnõtt mûvész lép a szín-

Fotó: Varga Mónika
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padra azért, hogy segíthessünk
Miának  mondta Lengyák István.
Ezt követõen tette hozzá
Budavölgyi Kálmán ügyvezetõ,
hogy minden korcsoportot, mûvészeti ágat próbálnak bevonni ebbe
az összefogásba, hogy összegyûljön a terápiára a szükséges összeg.
A fellépõk sorát Nikolics Zsanna
ismertette. Ahogy elmondta, többek között színpadra áll a Batthyány Lajos Gimnázium vegyes kórusa, az Eraklin Táncklub, a Honvéd
Kaszinó SZKES Tánccsoportja, a
Magic Ritmo Tánccsoport, a Tatár
Csaba Quartet, a Zalagyöngye

Táncegyüttes, valamint a Piarista,
a Tungsram és a Hevesi versmondó szakkör.
Ezeken túl a Tüttõ János Nótaklub is az elsõ szóra csatlakozott a
jótékonysági megmozduláshoz.
Ahogy az édesanya, Nagy-Bozsoky
Nikolett korábban elmondta, Mia
Achilles-ínát nyújtották, mely az
agyvérzés következtében rövidült
meg. Ezen túl a nagymozgását és a
finommotorikáját kellene korrigálni
úgy, hogy az agyvérzés következtében elhalt területek funkcióit átvegyék más területek. Ebben nyújthatna segítséget a delfinterápia.

 Ezt a terápiát a nyolcvanas
évektõl alkalmazzák. Kutatási
eredmények bizonyítják, hogy a
delfinek a szonár hangjukkal képesek feltérképezni az emberi testet,
és ezzel ki is tudják javítani a rossz
rezgéseket  részletezte akkor az
édesapa, Nagy-Bozsoky Lajos. A
tíz alkalmas terápiához Törökországba kellene utaznia Miának,
legkésõbb nyáron, hiszen szeptembertõl már nagycsoportos lesz.
Fontos lenne, hogy mire kezdi az
iskolát, javuljon a nagymozgása és
a finommotorikája. Az utazáshoz
és a terápiához a családnak két
millió forintra lenne szüksége. A
család mögé állt városunk polgármestere is, hogy Mia a terápia segítségével, teljes életet élhessen,
mint kortársai. Aki nem tud részt
venni a jótékonysági elõadáson, de
szeretne segíteni, az is támogathatja a családot.
Mia javára létrehozott számlaszám adatai:
Számlatulajdonos: Korán érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért. Számlaszám: 1040490050526572-67881019. Nemzetközi
számlaszám (IBAN): HU38 1040
4900 5052 6572 1019 SWIFT kód:
OKHBHUHB. Megjegyzés: MIA
JAVÁRA
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Gordan Grlic Radman:

Tovább kell erõsíteni a magyar és horvát kapcsolatot

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Dr. Gordan Grlic Radman Horvátország budapesti nagykövete látogatott városunkba, akit Dénes Sándor polgármester, valamint Tóth
Nándor és Karádi Ferenc alpolgármesterek fogadtak.
 Közös a történelmünk, régóta
jó barátságban vagyunk, és sok
mindenben segítjük egymást 
ezekkel a szavakkal köszöntötte a

nagykövetet Dénes Sándor, majd
az uniós csatlakozást említette.
Hozzátette, Nagykanizsa elhelyezkedése nagyon jó, Horvátország,

Közgyûlési sorok
A méhnyakrák
és a rotavírus elleni
védõoltás
támogatásáról
Megalkották a rendeletet a
méhnyakrák és nemi szemölcsök, valamint a rotavírus elleni
védõoltás támogatásáról.
Városunk önkormányzata 2010ben indította el a komplex méhnyakrák megelõzõ programját. Ennek keretében térítésmentesen biztosította a nagykanizsai 14. életévét betöltött leánygyermekek részére a HPV elleni védõoltást. Azonban a fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló rendelet alapján a korcsoport országos kampányoltás
keretében is részesülhet a térítésmentes védõoltásban, így az önkormányzati rendeletet hatályon
kívül helyezték.
A rotavírus világszerte a hasmenéssel, hányással járó gyermekkori megbetegedések vezetõ kórokozója, amellyel 5 éves korig szinte
minden csecsemõ megbetegedik.
A kiszámíthatatlan lefolyású be-

tegségnek oki terápiája nincsen,
jelentõs közösségi járványokat is
képes okozni. Ahogy az elõterjesztésben olvasható, a rotavírus elleni
prevenciós program nemcsak a város lakosai számára fontos, hanem
járványügyi és közegészségügyi
jelentõséggel is bír.
A szülõi hozzájárulással történõ
támogatási forma esetén az elsõ oltóanyagot a szülõ váltja ki a recept
alapján, míg a 2. és a 3. oltást az önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A jogosultság feltételei, hogy
az elsõ oltás beadásánál a gyermek
ne töltse be a 12 hetes kort és kanizsai lakos legyen, továbbá a szülõnek vállalnia kell, hogy kiváltja az
elsõ oltást és ne legyen az oltás beadásának kontraindikációja.

Az önkormányzati
bérlakások
lakbértámogatásáról
A közgyûlésen elfogadták az
önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó javaslatot.
Városunk a tulajdonában lévõ,
bérbeadás útján hasznosított bérla-

Szlovénia és Ausztria is közel van
hozzá, és ez nagyon fontos szerepet játszik a város életében. Úgy,
ahogy a jó kapcsolat fenntartása is
fontos a nagykanizsai horvát nemzetiséggel. Ezt követõen említette
az IPA határon átnyúló közös projektet, melyben Kapronca, Csáktornya és két magyar város együtt
pályázott egy két millió eurós beruházásra.
 Nagyon fontos, hogy mi továbbra is békében és barátságban éljünk,
és segítsük egymást. Minden olyan
lehetõséget meg kell ragadnunk,
amit a horvát partnerek tudnak nekünk kínálni és viszont - hangsúlyozta a polgármester. Majd a városról és
a tervekrõl szólt, többek között a
Modern Városok Programot, az Ipari Park bõvítését és a sportcsarnok
építését említette. Kihangsúlyozta,
mindig térségben gondolkodnak.
 Köszönöm szépen a megtisztelõ szavakat és a fogadtatást. Sokszor

voltam már Nagykanizsán, és nagyon fontosak a horvátok, akik itt és
a környéken élnek  vette át a szót a
nagykövet, majd hozzátette, legutóbb Semjénházára látogatott el.
Hozzátette, közismert, hogy a horvát és magyar kapcsolatok mindig is
jók voltak, azzal együtt, hogy vannak nyitott kérdések, így az INA és
a migrációs helyzet. A horvátországi új kormány felállását követõen
Magyarország volt az elsõ ország,
amelyet a külügyminiszter meglátogatott. Ezt követõen az együttmûködés és a vasúti forgalom helyreállításának fontosságát hangsúlyozta.
 Ahatáron túli kapcsolatok erõsek,
de nekünk azon kell dolgozni, hogy
ez tovább erõsödjön  mondta a nagykövet, hozzátette, a magyar programban szerepel további három határátkelõ építése, melyet támogatnak, hiszen
ez a gazdasági kapcsolatot is erõsíti.

kások bérlõinek és lakáshasználóinak szociális rászorultság alapon
lakbértámogatást nyújt. A változtatásra a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló törvény elmúlt idõszakban bekövetkezett változásai, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosulása miatt volt szükség.
A rendelet tartalmazza az illetékes bizottság névváltozásának
az átvezetését, a lakbértámogatásra való jogosultság feltételrendszerét, a jogszabályi változásokat és a lakbértámogatás megszüntetésével kapcsolatos kiegészítéseket is.

említett eljárás elindítása és lefolytatása. Az adott napirendi pontot
támogatta a városvezetés.

Gáz van, és lesz is
Több önkormányzati fogyasztó földgáz-kereskedelmi szerzõdése ez év októberében lejár. Éppen ezért közbeszerzési eljárás
megindításáról is döntött a képviselõtestület.
A Polgármesteri Hivatal, az
Egyesített Szociális Intézmény, a
Batthyány Lajos Gimnázium, a
Kanizsa Uszoda, a Halis Könyvtár,
a HSMK és a Medgyaszay Ház
azok az intézmények, melyek számára a folyamatos gázellátás biztosítása érdekében szükséges az

V.M.

Módosul a szociális
ellátásokról szóló
önkormányzati
rendelet
Jóváhagyta a közgyûlés, így
változik a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
szóló önkormányzati rendelet.
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggõ törvénymódosítások kapcsán vált szükségessé az ezzel összefüggõ vonatkozó helyi rendeleteknek a felülvizsgálata.
A rendelet tartalmazza az eljárási rendelkezéseket, pontosításokat, a rendkívüli települési támogatás jogosultsági feltételeinek a
szabályzását, a lakásfenntartási
hozzájárulás jogosultsági feltételeit. Városunk a települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási hozzájárulást természetben
nyújtja, és közüzemi számlákban
írja jóvá.
Az önkormányzat valamennyi
szolgáltatóval a támogatás érvényesítését és felhasználását szabályozó megállapodásokat kötött (áramdíj, szemétdíj, lakbér,
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vízdíj). A változások miatt ezen
együttmûködési megállapodások aktualizálása is szükségessé
vált.

Korszerûsítik
az önkormányzat
informatikai
rendszerét
A közgyûlésen döntöttek az
önkormányzat által használt informatikai rendszer korszerûsítésérõl, így elindíthatják és lefolytathatják a közbeszerzési eljárást.
A Via Kanizsa Városüzemeletõ
Nonprofit Zrt. felülvizsgálta városunk önkormányzata által használt
informatikai hálózatot és eszközöket, mely során megállapított,
hogy a rendszer elavult, és a fejlesztés idõszerûvé vált. A fejlesztés érdekében szükséges a hálózati eszközök cseréje, a vezeték nélküli hálózat fejlesztése, a kliensoldali és a szolgáltatások fejlesztése.

Változik a szabályozás
Módosítják az Erzsébet tér, Fõ
út, Sugár út és a Rozgonyi utca által határolt tömb szabályozását.
A módosításra azért volt szükség, mert az Erzsébet 17. szám alatt
lévõ társasház önálló telekként leválasztott önkormányzati tulajdonú
udvar-résszel rendelkezik, melyet a
társasház lakói meg szeretnének
vásárolni. Ahogy az elõterjesztésben olvasható, a régóta fennálló vitás helyzet rendezéséhez önkormányzati érdek is fûzõdik. A telek
délkeleti sarkában álló melléképületet azonban a jelenlegi tulajdonos
le szeretné választani ettõl az ingatlantól és össze kívánja vonni a
szomszédos ingatlannal.
Mivel a létrejövõ új telken a hátsókert OTÉK szerint elõírt mérete
nem biztosítható, a telekalakításhoz a hatályos szabályzási terv
módosítása szükséges, így a hátsókert legkisebb mélységi méretét 0
méterben állapítja meg.
Sz.Zs. - V.M.

Munkarendváltozás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkarend és az ügyfélfogadás az alábbiak
szerint alakul:
2016. március 4. (péntek) munkanap (hétfõi munkarend szerint 7.30 - 16.00
óráig) - ügyfélfogadás 8.00 - 12.00 óra között. 2016. március 5. (szombat)
munkanap (pénteki munkarend szerint 7.30 - 12.30 óráig) - ügyfélfogadás
szünetel. 2016. március 14. (hétfõ) pihenõnap. 2016. március 15. (kedd)
nemzeti ünnepnap.

7

FÉL-elem az öregedéstõl?
EGÉSZ-séges élet és természetes
anti-ageing
PROF. DR. HÉJJ ANDREAS evolúciós pszichológus, társadalomtudós elõadása március 7-én 18 órakor a Medgyaszay
Házban.
Prof. Dr. Héjj Andreas, a Müncheni Ludwig-Maximilians és a Pécsi
Tudományegyetem professzora. Nyugat-Afrikában nõtt fel, a világ
több mint 160 országát beutazta. Olyan társadalomtudós, aki minden
alkalmat megragad, hogy hivatásának eleget téve mélyebbrõl is megismerje azt a társadalmat, amelyben él.
Mindenkit érintõ, izgalmas elõadásában mélyebb vizsgálati szempontok
alapján betekintést nyerhetünk az öregedés folyamatába, ugyanakkor tanácsokat, megoldásokat kaphatunk a fiatalság természetes úton történõ
megõrzésére, a testi-lelki egészség, egyensúly megtartására.
Az elõadó sokféle tudományos perspektívából rávilágít a kérdéskörre.
Miért oly fontos a jó külsõ? Igaz-e Shakespeare kijelentése? Kire igaz
a "(Sz)ép testben ép lélek"? Mi a nõi, és mi a férfi féltékenység alapja? Bal sors a'kit régen tép  AGG-asztó  Mennyire boldogtalan a magyar? AGG-kori AGG-odalmak  Elõítéletek  sztereotípiák és a tanult tehetetlenség.
Anti-AGG-ing - az el-AGG-ás ellenszere - A testi-lelki egészség megõrzése.
A rendezvényre a belépés ingyenes.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlant: Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/59
hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete: 14295 m2. Kikiáltási ára: 56.900.000 Ft +
Áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2016. március 9-én 10.00 óra. A versenytárgyalás
helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. irodaház, 1. emelet 22.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeirõl, a megtekintés idõpontjáról, valamint az
ingatlanokra vonatkozó adatokról a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.

Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. március 9-én (szerdán)
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016.március 23-án (szerda)
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
***
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2016.
március 10-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. március 7-én (hétfõ) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán,
a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.).
Szõlõsi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 17-18 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.). További elérhetõségek: 0630/301-8185,
szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. március 7-én (hétfõ) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától
Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlõjében (Nagykanizsa,
Nagyrác u. 26.).

Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes* tanfolyamok
jelentkezési idõpontjai:
március 9. (szerda) 16 óra
március 23. (szerda) 16 óra
Következõ GKI vizsga idõpont: március 26.
Jelentkezési határidõ: március 16.
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. 2015-4 né. VSM: "B" E: 41.18%, F: 62,5% - "C"E: 77,14% ÁKÓ: "B" Gy: 127.79%

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete Adventi Véradóhetet tart a
Nagykanizsa Sugár u. 28 szám alatti véradóban. 2016.03.08. (kedd) 13:30 - 14:00 óra
Bázakerettye, 15:30  18:00 óra Zalakomár. 2016.03.10. (csütörtök) 09:00  11:00 óra
Vöröskereszt, Sugár u. 28., 12:30  14:30 óra Pannon Egyetem Kollégium.
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2016. évi verseny- és élsport keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) alapján a 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport mûködésének, a verseny- és élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének, sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2016. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A mûködési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás. 500 E Ft-ig egy öszszegben a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül; 500 E Ft felett két
részletben: elsõ részlet a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül, második részlet legkésõbb szeptember 30-ig.
Támogatandó célok: verseny- és élsport mûködésének támogatása, a versenyés élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének
támogatása, sportrendezvények támogatása.
Pályázat benyújtásának határideje és helye: pályázni kizárólag a pályáztató által
kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2016. március 31. napjáig kell eljuttatni a következõ címre:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em., 5. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.

2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére, digitalizálására,
valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére; b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre; d) a
mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint
egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz
való hozzájárulásra; f) kulturális vidékfejlesztésre; g) kulturális jellegû civil és
nonprofit szervezetek támogatására; h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.
A támogatás formája: közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor
már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy
egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje: 1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell
benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.
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Vállalkozás-támogató program pályázati felhívás - INGATLANVÁSÁRLÁSRA
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
1. A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 80 000 E forint.
3. A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
- azok az újonnan létrehozásra kerülõ vagy már mûködõ nagykanizsai székhelyû, telephelyû illetve fióktelepû egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
a) az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követõ
három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
b) az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság,
amely tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely
az igényelni kívánt támogatást megelõzõen három éven belül megszûnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
c) az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességû meg
nem fizetett köztartozása van.
4. Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévõ ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtõl számított 4 éven belül legalább 50 MFt értékû beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként
vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b.) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában
meghatározott - bõvítés esetén bõvített - foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bõvítés esetén folytatja mûködését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelõen, de legkésõbb a b) pont szerinti határidõre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétõl számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés állami támogatási elemeirõl szóló bizottsági közleményt (HL C 209,
1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történõ jogerõs bejegyzését követõen igényelheti. Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt
munkahelyteremtõ pályázaton.
A pályázó továbbá:
- vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplõ
adatokat, illetve szerzõdéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizze;
- vállalja, hogy - szerzõdéskötés esetén - a pályázat benyújtás idõpontjától a futamidõre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelybõl a
támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenõrizhetõ;
- vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a
megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû (de minimis) támogatásról;
5. Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában - a de
minimis támogatásra vonatkozó szabályok figyelembevételével - az alábbi táblázat
szerint kerül megállapításra:
Létszám
növekmény (fõ)
Beruházási érték (M Ft)
50 - 100 101- 500 5015-20
0-20 %
20-35 % 35-50 %
21-50
5-25 %
25-40 % 40-55 %
51-100
10-30 % 30-45 % 45-60 %
10115-40 % 40-55 % 55-70 %
Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély
összegû támogatásnak minõsül, amelyet kizárólag az Európai Unió mûködésérõl
szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkal-

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

352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
alapján odaítélt csekély összegû támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végzõ vállalkozások esetében a 100.000 eurónak
megfelelõ forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegû támogatás
az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély
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 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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Kanizsa  Kultúra

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Március 7. 14.30 óra
Színház - Ifjúsági bérlet. Jules Verne:
NEMO KAPITÁNY - az Apolló Színház
elõadása. Belépõdíj: 1500 Ft.
Március 7. 16 óra
A MÚLT-JELEN-JÖVÕ ÖSSZEFÜGGÉSEI; MIT ÜZEN AZ ÁTÉLT
ÉLMÉNY. ÉLETÚT TAPASZTALATAI - Dr. Kaszás Gizella, a Nagykanizsai
Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója elõadása. A Szívbetegekért Egyesület
és a Kanizsai Kulturális Központ közös
szervezése. A belépés DÍJTALAN!
Március 8. 19 óra
Musicalek MÁZS-KÉPPEN. Mészáros
Árpád Zsolt Nõnapi musical estje. Vendég:
Miller Zoltán. Belépõdíj: 3000 Ft és 3500 Ft.
Március 10. 17 óra
Elõadás - BULGÁRIA AZ IDEGENVEZETÕK SZEMÉVEL - BULGÁR BOROK, ÉDESSÉGEK KOSTOLÁSA. Az
elõadásra elõzetesen regisztrálni kell a 0630/377-0509, vagy a nagykanizsa@vivatravel.hu elérhetõségeken.
Március 11. 17.30 óra
NAGYKÉPÛEK - a 60 éves Kanizsa
Fotóklub tagjainak kiállítása. Megtekinthetõ: április 5-ig.
Március 11. 19 óra
MAGYAR RAPSZÓDIA - a Magyar
Állami Népi Együttes mûsora. Belépõdíj:
I. helyár: 2500 Ft, II. helyár: 1500 Ft.
Március 12. 14.30 óra Én hobbim sorozat
- PAPÍRCSODÁK - Kovács Lászlóné Törõ Ágota munkáinak bemutatása. Megtekinthetõ: március 31-ig. 15 óra TAVASZI
NÉPSZOKÁSOK - a NKRO Pipitér
Óvoda Nagyrác utcai óvodásainak mûsora.
Utána KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ.

Március 7. 18 óra
FÉL-elem az öregedéstõl? EGÉSZséges élet és természetes anti-ageing!
Elõadó: DR: ANDREAS HÉJJ evolúciós
pszichológus, a Müncheni Ludwig-Maximilians és a Pécsi Tudományegyetem professzora. A belépés DÍJTALAN!
Március 12. 9-13 óra
BÖRZE - Tavaszi Gyermekruha, játék
A belépés DÍJTALAN!
Március 13. 17 óra
JÉGVARÁZS - HANGSZERVARÁZS interaktív koncert gyerekeknek. A Fourtissimo zenekar elõadása. Belépõdíj: 800 Ft.

Március 4. 19 óra
RECYCLE EGYÜTTES KONCERTJE.
Belépõdíj: 1000 Ft. Támogató: NKA Zenei kollégiuma.
Március 9.
NETEZZ TOVÁBB, NAGYI! - klub.
Téma: biztonság
Március 11. 18 óra
HADTÖRTÉNELMI ESTÉK - III.
rész. A belépés DÍJTALAN!
Március 12. 17 óra
NÕNAPI MÛSOR A BAJCSAI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
Március 12. 19 óra
ÖRÖK SZERELEM - Balázs Elemér Group

koncert. Közremûködik: az Alba Regia Kamarazenekar. Támogató: az NKA Zenei Kollégiuma. Belépõdíj: 1500 Ft.

2016. március 3.

Szakmai nap  fotókiállítással
Az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan 2015-ben is fotópályázatot hirdetett a ZALAERDÕ
Zrt. az aktív és a nyugdíjas dolgozói számára. A pályázatra kilenc alkotó küldte be a munkáját. A díjakat a zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület Nagykanizsai Helyi Csoportjának szakmai rendezvényén adta át Varga
Attila, az OEE helyi csoportjának titkára a Medgyaszay Házban.
A Maros Sándor természetfotós, Pintér Csaba erdészetigazgató és Léránt János nyugalmazott kerületvezetõ erdész alkotta
zsûri egyöntetû döntése alapján
az alábbi fotókat díjazták. 1. helyezést ért el Gyergyák Lajos
(Letenyei Erdészet): Pörgés; 2.
Hopp Eszter (Központ): Hófehérke; 3. Gál Sándor (Nagykanizsai Erdészet): Reggeli napfürdõ
címû fotója. Különdíjat kapott
Für Tamás, Tavaszi keringõ címû
felvétele. A fotósverseny képeit
Maros Sándor, a zsûri elnöke értékelte. Kiemelte annak jelentõségét, hogy a fényképezés során
megélt élménnyel és a pillanat

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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rögzítésével másoknak is örömet
szereztek a fotósok. A pályázat
legfontosabb célja az volt, hogy
a társaság dolgozói által készített
alkotásokat a szakmai és a civil
közönség elé tárva növeljék a zrt.
társadalmi elismertségét, valamint bemutassák a zalai táj és erdõk rejtett kincseit, az erdõgazdálkodás sokszínûségét, szépségét. A társaság a pályázaton szereplõ fotókat  egyeztetve az alkotókkal  a különbözõ kiadványaiban is felhasználja. A díjak
átadását követõen az Amerikai

Egyesült Államok nemzeti parkjairól Horváth Jenõ, az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi igazgatóhelyettese
tartott elõadást. Szakács László
nyugdíjas erdésztechnikus a magyar erdõgazdálkodás az I. világháború idõszakában címmel, arról osztotta meg gondolatait a
hallgatósággal, hogy miként
érintette az 1914-1918-as idõszak a zalai erdõgazdálkodás
négy évét.
B.E.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - március
Dátum

Gyógyszertár neve

Címe

Telefonszáma

2016. március 3.
2016. március 4.
2016. március 5.
2016. március 6.
2016. március 7.
2016. március 8.
2016. március 9.
2016. március 10.
2016. március 11.
2016. március 12.
2016. március 13.
2016. március 14.
2016. március 15.
2016. március 16.
2016. március 17.
2016. március 18.
2016. március 19.
2016. március 20.
2016. március 21.
2016. március 22.
2016. március 23.
2016. március 24.
2016. március 25.
2016. március 26.
2016. március 27.
2016. március 28.
2016. március 29.
2016. március 30.
2016. március 31.

SALVIA
SZENT KRISTÓF
ZÖLDFENYÕ
KISKANIZSA
BELVÁROSI
BENU ARANYSZARVAS
BENU KANIZSA CENTRUM
BENU KATONARÉTI
FAGYÖNGY
KELETI
SALVIA
KISKANIZSA
ZÖLDFENYÕ
REMÉNY
SALVIA
SZENT KRISTÓF
ZÖLDFENYÕ
KIRÁLY
BELVÁROSI
BENU ARANYSZARVAS
BENU KANIZSA CENTRUM
BENU KATONARÉTI
FAGYÖNGY
KELETI
REMÉNY
SALVIA
KIRÁLY
KISKANIZSA
REMÉNY

RÓZSA U. 6.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
ALKOTMÁNY U. 51.
BAJCSY ZS. U. 38/A.
ERZSÉBET TÉR 1.
ROZGONYI U. 1.
TÁBORHELY U. 4.
TAVASZ U. 26.
SZEKERES J. U. 2-8.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
RÓZSA U. 6.
BAJCSY ZS. U. 38/A.
ALKOTMÁNY U. 51.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
ALKOTMÁNY U. 51.
KALMÁR U. 4.
ERZSÉBET TÉR 1.
ROZGONYI U. 1.
TÁBORHELY U. 4.
TAVASZ U. 26.
SZEKERES J. U. 2-8.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
KALMÁR U. 4.
BAJCSY ZS. U. 38/A.
GARAY U. 14.

93/536-610
93/510-151
93/333-521
93/319-462
93/310-403
93/311-531
93/510-135
93/311-607
93/310-367
93/310-402
93/536-610
93/319-462
93/333-521
93/314-967
93/536-610
93/510-151
93/333-521
93/536-620
93/310-403
93/311-531
93/510-135
93/311-607
93/310-367
93/310-402
93/314-967
93/536-610
93/536-620
93/319-462
93/314-967

Ügyeleti idõ
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
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Kanizsa  Ez + Az

2016. március 3.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Könyvelõ
Kertész
Úszómester
Kamionsofõr
Ápoló
Karosszéria lakatos
Szakács, pincér
Váltókezelõ (vasúti)
Kárpitos
Gyártósori szerelõ
Eladó

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8 ált. iskola
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 szokásosnál sokkal könnyebben
belevág egy új feladatba, mint korábban. Ezt elsõsorban a jó erõnlétének
és a megértõ társának köszönheti.
IV.20.V.20. Bika
Kíséreljen meg hatékonyabb együttmûködést a munkatársaival, mert közösen jobb eredményt érnek el. A siker
a párjára is ösztönzõ hatással lesz.
V.21.VI.21. Ikrek
Arra késztetik mostanában a csillagok,
hogy találjon ki valami újat. Hogy mi
legyen az, arra önnek kell rájönnie.
Egy biztos: nem fõzésrõl van szó.
VI.22.VII.22. Rák
A borongós napok arra is jók, hogy felelevenítse a régi kapcsolatait. Közlekedjen körültekintõen, mert lehet,
hogy a nagy "Õ" már várja valahol.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha a közelgõ stresszes idõszakon viszonylag zökkenõmentesen szeretné
túltenni magát, akkor fogjon edzésbe.
Kocogjon, kerékpározzon kedvére.
VIII.23.IX.22. Szûz
Nem kell konditerembe járnia ahhoz,
hogy elégedett legyen magával. Hangulatát akár egy különleges, divatos
holmival is fel tudja dobni a párja.
IX.23.X.22. Mérleg
Ha teheti, minél elõbb vesse bele
magát a nagy életbe, és lubickoljon
benne, amíg jól esik. Az elintézetlen
dolgait pedig hagyja nyugodtan.
X.23.XI.22. Skorpió
Amint elszállnak a fellegek és kisüt
a Nap, a nehézségek is elszállnak a
mindennapjaiból. Akár a természet,
virágba borul érzelmi élete is.
XI.23.XII.21. Nyilas
Pozitív változásokkal kell szembenéznie a környezetében. Ez csöppet
sem esik a nehezére, mivel már régóta várt valami szépre, jóra.
XII.22.I.20. Bak
Magabiztossága jó hatással lesz a
családjára is. Ha kiegyensúlyozottságot és békét érez magában, az õket is
jobb eredményekre ösztönzi.
I.21.II.19. Vízöntõ
A körülmények megváltozásával nehezebb helyzetbe kerülhet egy idõre. Ha
túlteszi magát a nehézségeken, még
kedvezõbb lehetõségekre is számíthat.
II.20.III.20. Halak
A bolygóállások szerint tegye félre
a problémáit, maguktól úgysem oldódnak meg. Helyezze inkább elõtérbe a testi és lelki szükségleteit.
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2016. március 3.
aki a tavalyi thaiföldi helyszínt
cserélhette le idén Floridára.  Fort
Lauderdale nincs messze Miamitól
és valóban ideális az úszóknak a
versenyekre való rákészüléshez.
Flóra a világ azon részén hat
órás idõhátrányban van hozzánk
képest, de az akklimatizáció folyamata már gyakorlatilag lezajlott
nála is, így a felkészülési programjában semmi sem akadályozza.
 Általában reggel 7 és 9 óra között úszóedzés van, s nagyon közel,
körülbelül 5 percre van az uszoda a
szállásunktól. Aztán jöhet az ebéd,
majd délután fél háromtól fél ötig

Flóra és Florida: úszás és csillogás
Ugyan Floridában az egykori
Miami Vice kultikus és egyedi
hangulatú sorozat fõszereplõivel, Don Johnsonnal és Philip
Michael Thomasszal nem találkozott, a magyar úszósport
nagyjaival Molnár Flóra, a
Délalai Vízmû SE úszó kiválósága viszont annál inkább.
A kanizsai sportoló  aki
születésnapját szerdán ünnepelte

, a magyar felnõtt úszóválogatott
kerettagjaként február 20-án landolt Miami városában, hogy aztán
Fort Lauderdale felé vegye az
irányt, mely ez idõ tájt is a kiindulási helye a három hetes edzõtábor
alkalmával.
 A fõvárosiakkal, úgymond a
darnyisokkal, no meg a kecskemétiekkel vagyok együtt, de az
egerszegi Matyasovszky Dalma is
velem van  kezdte Molnár Flóra,

vagy négytõl hatig napközben pihenés van a tréningek elõtt. Múlt szerdán délután nem volt edzés, akkor
be tudtunk menni vásárolni is a
központba. Tegnap, vagyis vasárnap csak reggel volt edzés, aztán ismét egy kis kikapcsolódás szerepelt
a menetrendben, emellett heti háromszori konditermi edzéssel is
számolhatunk. Gyurta Daniék
amúgy máshol voltak itt a környéken és õk vasárnap indultak is haza.

Meccsel és meccs nélkül is
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.)  Hévíz SK (9.)
16:2
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 13. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Madacki
Mirella 4, Újházi Csilla 4, Végh
Zsuzsanna 4, Salamon Sára 2 és a
Végh-Újházi, Madacki-Salamon
páros
Könnyû gyõzelmet aratott a kanizsai együttes még úgy is, hogy

Kövessen minket a
facebook-on!

Ladányi Dóra és Horváth Anna hiányzott a csapatból. A vártnál biztosabban jött össze a KSSE-siker,
hiszen a két páros után az egyéni
mérkõzések során is csak hazai
gyõzelmek születtek. Madacki
Mirella, Végh Zsuzsanna és Újházi Csilla is veretlen maradt, Salamon Sára pedig két mérkõzést
nyert. A nagykanizsaiak ezzel a tabella elsõ helyére ugrottak úgy,
hogy egy találkozóval többjük volt
a Várpalotánál.

Kanizsa Sörgyár SE (2.)  Polgárdi VSE I (7.) 18:0
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 13. forduló.
A vendégcsapat nem jelent meg
a mérkõzés kanizsai helyszínén,
így a gyõzelmet a dél-zalaiak
könyvelhették el.
A hölgyeknél a Várpalota idõközben át is vette a vezetést, míg a
férfiaknál a Dunaújvárosi Fõiskola
megnyerni látszik a bajnokságot.

INGATLAN

sen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belsõ felújításra
szoruló, 120 m2-es családi ház
(1980 m 2-es telken) eladó.
Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.:
0630-3521-342, 0620-431-0895
(7765K)
Szentgyörgyvári hegy IV.
hegyháton városhoz közeli telek
lakható épülettel, teljes felszereléssel (víz, villany, cserépkályha, tusoló, kút van) eladó. Irányár:
2,8 millió Ft. Érd.: 0630-4943-470
(7767K)
Keresek eladó lakásokat!
Tel.: 0630-302-0680. E-mail:
585.667@gmail.com (7768K)

Ne hagyja ki az állami támogatás lehetõségét (Csok)!
Nk-án a belvárosban közel 700
m 2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294
(7759K)
Szentgyörgyvári hegy III.
hegyháton egy hektár (20 éves)
akácos terület eladó. Villany van.
Érd.: 0693-315-526 (7762K)
Eladó Kiskanizsán a Pápai u.
22/a. szám alatt egy 1110 m2-es,
közmûvesített, tehermentes telek,
bontandó kicsi házzal. Buszmegálló
50 méterre. Vásárolja meg és épít-

Szerdán futottam össze velük a pipás sportszergyártó itteni központjában, ráadásul teljesen véletlenül,
de így is elbeszélgettünk, mondhatni szakmáztunk egy jót.
 S hogyan képzeljük el a miami
hétköznapokat ilyenkor, fõként annak tükrében, hogy nemsokára indul a nagy elektronikus zenei találkozók sora, a Winter Music Conference 2016?
 Nos, a hotelek száma megszámlálhatatlan, végig vannak a part
mentén, ezek közül lakunk mi az
egyikben. Hát, mit mondjak, nagyon
menõ egy hely, autócsodák mindenhol, a tengerpart utánozhatatlan hangulata, meg úgy összességében minden egy valóban egyedi világ. Jól érzem magam, persze nem felejthetem, hogy én elsõsorban mondhatni
a munkám végett vagyok itt. Az
edzések roppant kemények, mivel
sokkal hosszabbakat úszunk, ehhez
még hozzá kellett szoknom, de úgy
érzem, kezdek belejönni. Az már viszont most biztos, hogy az edzõtábor
végére jó barna is leszek.
Flóráék turnusa egyébként március 12-én érkezik vissza Európába.
P.L.

Figyelem!
Értesítjük a lakosságot, hogy a
Nagykanizsa Petõfi utcai kerékpárút,
valamint a Buda Ernõ utcai, Gábor
Áron utcai, Dózsa György utcai,
Petõfi Sándor utcai, Ady Endre utcai
kerékpár
dokkoló
állomások
közvilágításának kivitelezési munkái
befejezõdtek. A villamos hálózat és
berendezései 2016. március 1-én
véglegesen feszültség alá kerülnek.
Az elkészült létesítmények érintése
TILOS és ÉLETVESZÉLYES!
Nagykanizsa
MJV Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630-597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra
elõkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)

Adja fel apróhirdetését
lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig
800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft),
másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól
800 Ft.

11:36
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Lendvai dobogós helyezésekkel

Az NTE-sek közül (felsõ képünkön) az U10-es (2007-2008) korcsoportban 4 versenyzõjük (Garai
Emese, Garai Nimród, Szeghy Tamás, Nagy Adrián Vajk) elsõ helyezést ért el. Az U12-es (2005-2006)
korcsoportban tatamira lépõ Lipódi
László a harmadik helyet szerezte
meg. Az U14-eseknél (2003-2004)
Simon Barnabás élete elsõ nemzetközi versenyén az elsõ, Köveskáli Regõ

Nagy a tülekedés
a tabella élén

az NTE a negyedik helyen végzett.
A Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata (alsó képünkön)
ugyanúgy, ahogy a Nagykanizsai
TE, 8 dzsudokával képviseltette magát a 289 fõs mezõnyben.
NJK-s eredmények a cselgáncs
41. Pokal Lendave versenyen.
Aranyérmesként zárt: Tamás Levente (10 év alattiak; 46 kg), Mód
Zalán (14 év alattiak; 55 kg). Ezüstérmes lett: Korcsmáros Luca (10 év
alattiak; 25 kg), Keller Ádám (12
év alattiak; 28 kg). Bronzérmet
szerzett: Vaska Botond (10 év alattiak; 38 kg), Lõdri Dániel (10 év
alattiak; 38 kg), Korcsmáros Dávid

A Nagykanizsai TE 1866 és a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa cselgáncsozói a szlovéniai Lendván vettek részt a 41.
Pokal Lendave nemzetközi versenyen. Három ország, a házigazda Szlovénia mellett Horvátország és Magyarország klubcsapatai indították versenyzõiket.

(14 év alattiak; 38 kg), Nagy Olivér
(14 év alattiak; 55 kg).

és Nagy Krisztofer pedig a harmadik
helyet érdemelték ki.
Az éremtáblázaton szerzett pontszámok alapján a csapatversenyben

P.L.

Ismét nagy gyõzelmet ünnepelhettek

Múlt vasárnap az 5. forduló küzdelmeivel folytatódtak a sakk csapatbajnokság NB I-es küzdelmei, melynek keretében a címvédõ Aquaprofit-Nagykanizsai TSK az Aquaréna Kõbánya SC együttesét fogadták.
Lássuk, miként vélekednek a tavaszi fordulókról a klub háza táján.
 A továbbiakban is nagyon öszsze kell magunkat szedni, hiszen a
helyzet továbbra is az, hogy mi ad-

juk a paksiaknak az ellenfeleket 
mondta még a Kõbánya SC elleni
találkozó elõtt Papp Nándor, a kani-
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zsaiak csapatvezetõje.  A fõvárosiakat biztosan kell legyõznünk, hogy
az ASE Paks ne hozzon rajtunk pontokat. Két és fél pontos elõnyrõl indulunk velük szemben és úgy vélem, idén a bajnokság korántsem
lesz olyan lefutott, mint ahogy az a
korábbiakban elõfordult.
A vasárnapi meccs eredménye
aztán szinte minden elképzelést felülmúlt.
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.)  Aquaréna Kõbánya
SC (7.) 11:1
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 5. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Jefimenko - Roganovic 1:0, Balogh Cs. - Izsák 1:0, Ivanisevics Nagy G. 0,5:0,5, Márkus - Könnyû
J. 1:0, Lupulescu - Krizsány 1:0,
Gledura - Turzó 1:0, Pintér J. -

Kanizsa Vízilabda SE (4.) 
Ceglédi VSE (10.) 13-8 (3-2,
4-3, 2-0, 4-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 14. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Torda, Mikesy. Kanizsa: Kiss
Cs. - Fábry 1, dr. Kaszper G. 2,
Kéri 1, Virt M., Cseh 2, Kis Zs.
Csere: Bakó, Cserdi I. 2, Klie 1,
dr. Gulyás 3, Molnár D., Kocsmár. Edzõ: Simonka Ferenc.
Mindkét csapat idegesen kezdte a mérkõzést, rossz átadások,
pontatlan befejezések jellemezték
ezt az idõszakot, végül Kaszper
Gábor törte meg a gólcsendet. A
ceglédiek egyenlítettek, de Kéri
Péter és Gulyás Ábel találataira
csak egy vendégválasz érkezett.
A második negyedben felváltva estek a gólok, kanizsai
oldalról Kaszper mellett Fábry
József akciógóllal köszönt be,
Gulyás pedig újabb két góllal
terhelte meg a ceglédiek hálóját. A harmadik nyolc percben
Kiss Csaba klasszis teljesítményt nyújtott a KVSE kapujában, a támadások közül kettõt
sikerült gólra váltani: Klie Ferenc és Cseh Attila volt eredményes. A záró játékrészben bõven maradt az addig megszerzett elõnybõl, így a hazaiak be
is zsebelték a gyõzelmet.
Marjanovic 0,5:0,5, Medvegy Farkas R. 1:0, Aczél Gy. - Haszon
1:0, Galyas - Vicsai 1:0, Bodó Urhegyi 1:0, Gara T. - Polyik 1:0
Gledura Benjámin a holtszezonban úgymond nem is hangolhatott
volna jobban például a kanizsai
meccsére, hiszen néhány hete még
Anandot is legyõzte és ezúttal is aközött a tíz sakkozó között volt Nagykanizsán, akik sikerrel vették a csapatbajnoki keretében a soros akadályt.
 Nagy gyõzelmet aratott az
együttes, ezzel alaposan feladtuk
közvetlen ellenlábasunknak, a Paksnak a leckét  mondta Papp Nándor.
 Tudtuk már, hogy a tabellán második tolnaiak 10:2-re gyõztek a HÜSI
SC ellen, sikerünkkel viszont az elõnyünket 3,5 pontra növeltük.
(Képünkön a találkozón utoljára
befejezõdött parti keretében Medvegy Zoltán koncentrál.)
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Polgár László
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