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Átadták az országosan is
egyedülálló Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpontot a Hidrofilt Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. fennállásának 2S.
évfordulóján. A központ a Pannon Egyetem (PE) Mérnöki Kara, a Hidrofilt Kft. és az önkormányzat együttműködéseként
jött létre, mely ipari, felsőoktatási és városi összefogás a jövőért, valamint egyedülálló innovációs együttműködés egy nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő területen.
- Szeretném, ha együtt ünnepelnénk azt a működési modellt,
mely Nagykanizsán kristályosodott ki, és a jövőben eredményes
lehet. A modellt a magyar mérnökök, szakemberek, tudósok és külkereskedők alkották, annak érdekében, hogy piachoz juthassunk és
sikeresek lehessünk az ország különböző országaiban - mondta
Borsos Ferenc, a Hidrofilt Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.
ügyvezető igazgatója. Hozzátette,
azt a képességet, hogy az összefogás erejével létre tudunk hozni egy
gyárat, egy termelő erőt, ahol naponta értéket állítanak elő, meg
kell becsülni. Kiemelte, olyan minőséget produkálnak, mely az elmúlt 2S évben versenyképes külföldön és belföldön egyaránt.
Több mint 100 dolgozót foglalkoztatnak, 16 országba szállítottak
már eddig, és a kft. vízkezelő
rendszereit használja többek között a Richter Gedeon gyógyszergyár, a General Electric több magyarországi gyára, a Mol százhalombattai és pozsonyi olajfinomítója, valamint a Borsodchem és a
paksi atomerőmű.

Szijjártó: „a vízkutatás fővárosának
lehet nevezni Nagykanizsát"

berekre, akik a képzésből kerülnek
ki. - Ez most egy külön érték,
hogy olyan innovációs tevékenységben vehetünk részt egy a nemzeti piacon helytálló céggel, ami
nem csak a vidék fejlesztéséhez járul hozzá, hanem nemzetközi értelemben is fontos feladatot tölt be emelte ki dr. Friedler Ferenc.
- Egy közösség csak akkor tud
igazán naggyá válni, ha elvégzi
azt a munkát, amit az idő, a körülmények és a közösség, melyhez
tartozik, rá bízott. Minden közösség, akkor tud sikeres lenni, ha érDr. Friedler Ferenc, a PE rekto- tékeire és hagyományaira támaszkodva megtalálja azt a néhány
ra elmondta, egyetemük közel tíz
fontos pillért, ami rá jellemző,
éve jelent meg Nagykanizsán, és
mely pilléreket munkájával meg
már akkor fontosnak tartották,
hogy három tevékenység jelen le- tud erősíteni, így ezekkel azonosítani tudják - ezt már Cseresnyés
gyen egy szervezetben: az oktatás,
a kutatás és az innováció, úgy, Péter országgyűlési képviselő
hogy ez a három terület egymást mondta.
erősítse. A projektekhez tudomáHangsúlyozta, a mi egyik stabil
nyos háttérre van szükség, a meg- pillérünk a vízkezeléssel kapcsolafelelő működéshez pedig szakem- tos tudás lehet. Az életet adó, és

fenntartó víz lenne városunk és régiónk jelképe, ez mutatná egyediségünket. A cégnél dolgozó szakembergárda tudása nem csak a
Hidrofilt Kft.-nek fontos, hanem
nemzetgazdasági szempontból is
nagy jelentőséggel bír.
- Az a tudás, mely felhalmozódott náluk a jövő egyik kihívására,
hogyan lehet biztosítani az emberiség számára az egészséges ivóvizet,
tud válaszokat adni, így ez a tudás a
nagyvilág számára is nélkülözhetetlen. Mindez pedig új kapuk megnyitását jelentheti. A Soós Ernő
Víztechnológiai Kutatóközpont létrehozásában benne foglaltatik a felhalmozott tudás okán a szakszerűség, az előrelépés lehetősége, a közösség szolgálata és a tudás hasznosítása - mondta Cseresnyés Péter.
Hozzátette, a PE Mérnöki Kara, a
Hidrofilt Kft. és az önkormányzat
együttműködésével összeforr a
szakmai tradíció, az elméleti tudás,
valamint a támogató környezet.

- Az ivóvíz a 21. század legfontosabb természeti kincsévé válik, a
vízkészlet felbecsülhetetlen érték
- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, folyamatosan apadnak és fogynak a készletek, így a megőrzés a
következő évtizedek egyik legfontosabb globális kihívásává válik.
Kiemelte, a növekvő lakossági
igények és az éghajlatváltozás miatt 2030-ra 40 százalékos globális
vízellátási hiányt jeleznek előre.
20S0-re szóló előrejelzések pedig
azt mutatják, a 9 milliárdosra növekvő emberiség miatt 60 százalékkal növekvő élelmiszerfogyasztással és további 20 százalékkal
növekvő vízfogyasztással számolnak. A víz biztonsági kihívás,
melyre a megfelelő válaszokat
meg kell találnunk. Fontos feladat
a vízbázisok megóvása és olyan
technológiáknak a felfedezése,
melyek segítenek a megőrzésben.
@'folytatás a 2. oldalon)
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Kanizsa - Uszoda

(folytatás a címlapról)
- A világgazdaság valamennyi
szegmensében óriási verseny van.
Ebben a versenyben mi úgy tudjuk megállni a helyünket, hogy
kiválasztjuk azt az iparágat, ahol
valamilyen szaktudásunknál, tapasztalatunknál fogva versenyelőnyünk van. Márpedig a magyar vízipar kifejezetten ilyen
ágazat, hiszen a hazánkban felhalmozott szaktudás és hagyományok predesztinálnak minket arra, hogy a világ víziparának egyik
vezető országa legyünk - emelte
ki Szijjártó Péter.
Ezért a magyar gazdaság és a
külgazdaság egyik fontos ágazatának tekintik a vízipart, és véleménye szerint a magyarországi vízipar, a vízkutatás fővárosának lehet nevezni Nagykanizsát. Azt
mondta példaértékű, hogy egy közepes hazai vállalat innovációban
és kutatás-fejlesztésben a legnagyobbakkal is versenyképes. Hozzátette, az összefogásból létrejövő
országosan egyedülálló kutatóközpont szerepe megkérdőjelezhetetlen a magyar vízipari szakma
fejlődésében, a létrehozásával pedig megoldódik a szakemberhiány
is.
- Nem véletlen, hogy Soós Ernőről nevezték el a kutató- és oktatóközpontot, hiszen Soós Ernő
szakmai pályafutása során kitűnt
innovatív gondolkodásával és azzal, hogy számos szabadalom köthető a nevéhez - mondta a külgazdasági és külügyminiszter.
Végezetül kiemelte, a kormány
döntése alapján, a 2014-ben kezdődött és 2020-ig tartó uniós
költségvetési időszakban megduplázza a kutatásfejlesztésre
fordítható összegeket, melyek
így már meghaladják a 700 milliárd forintot.
Ezt követően avatták fel szimbolikusan a Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpontot, leleplezték a kutatóközpont logójával
fémjelzett táblát, majd az igazgató
kíséretében megkóstolták a kft.
berendezésével előállított kiváló
minőségű ivóvizet.

V.M.
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Átadták a felújított városi uszodát

Átadták a Nagykanizsa Városi
Uszodát, mely a Ligetváros szociális rehabilitációja elnevezésű
projekt részeként szinte teljesen
megújult. A kivitelezés még tavaly októberben kezdődött és
közel száz millió forintot költhettek a felújításra. A jövő héttől
már a nagyközönség is használatba veheti az uszodát.
- Tavaly október közepén adtuk
át az uszodát a kivitelezőnek és
nagyon vártuk már, hogy elkészüljön. A hét elején a fiatalok
már egy úszóverseny keretében ki
is próbálhatták, és hamarosan a
város lakói is birtokba vehetik mondta Dénes Sándor polgármester.
Ezt követően mondott köszönetet azoknak, akiknek munkája van
az uszoda felújításában, az uszoda
vezetésének, az ott dolgozóknak
egyaránt. Továbbá megköszönte
az uszodába járók türelmét is. Kiemelte, fontos, hogy a gyermekek
megtanuljanak úszni és szeressék
a vizet.
Cseresnyés Péter polgármester
kiemelte, a városrész megújításának egyik eleme az uszoda fejlesztése. Az évek óta zajló építkezések
nem csak Nagykanizsa fejlesztéséről és fejlődéséről szólnak, hanem egy térségben gondolkozva,
mindig megmutatkozik annak fejlesztése is minden beruházásban.
A szalagot Dénes Sándor,
Cseresnyés Péter és Boros Lász-

ló, a Z-Pannon Kivitelező és Fővállalkozó Kft. ügyvezetője
vágta át, majd bejárták az uszodát, ahol az uniós forrásból
megvalósuló fejlesztés keretében kicserélték a medencetér

melletti padlóburkolatot, az
épület északi és déli homlokzati
nyílászáróit és a padlófűtést is
felújították. Az uszodát akadálymentesítették, így mozgáskorlátozott wc-vel, rámpával, betegemelővel egészült ki az épület.
A beruházás során építettek egy
személyzeti öltözőt is. Az önkormányzat támogatásából felújították a medencetér lépcső
korlátait, iroda és raktár helyiségeit, a falburkolatokat, a rajtköveket, az uszodai lelátón lévő
széksorokat és a padlóburkolatot, valamint megvalósult a
gyermekmedence statikai megerősítése is.

V.M.

Versenytárgyalás - 649/152. hrsz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari
Park, 649/152. hrsz-ú, 3000 m 2 területű, „beépítetlen terület".
Kikiáltási ára: 11.000.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások kezdő időpontja:
201S. február 24-én 11 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. V G Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt
követően, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó
adatokat a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu honlapokon lehet
megtekinteni. Telefon: 0693-311-241/116 mellék.

Versenytárgyalás - 4372. hrsz,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 201S. február 10. 10 óra 00 perc. 201S. február 12.
10 óra 00 perc. 201S. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra
00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó S9.690.000 Ft. Információ
kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
A z i n g a t l a n m e g t e k i n t é s e előre egyeztetett i d ő p o n t b a n m u n k a n a p o k o n reggel 9 és délután 1S óra között biztosított. Versenytárgyalási
felhívás és részletes t á j é k o z t a t á s a fenti e l é r h e t ő s é g e k e n kérhető, illetve m e g t e k i n t h e t ő a w w w . n a g y k a n i z s a . h u h o n l a p H Í R E I N K és F E L H Í V Á S O K v a l a m i n t a B E F E K T E T Ő K N E K / Ingatlan értékesítés m e n ü p o n t o k alatt.
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Kaán Károlyra, városunk szülöttére,
a nagy magyar erdészpolitikusra emlékeztek

Kaán Károly halálának 7S. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott az Országos Erdészeti Egyesület Nagykanizsai
Helyi Csoportja, illetve a Zalaerdő Zrt. központja a neves erdőmérnök mellszobránál. Az ünnepség részeként Rosta Gyula vezérigazgató és Varga Attila, az
egyesület helyi csoportjának titkára koszorút helyezett el a szobor talapzatánál.

ár 28-án, egy borongós, hideg, téli
napon pótolhatatlan veszteség érte
a magyar erdészetet, egyben a
nemzetgazdaságot és a hazai tudományos életet.
Elhunyt Kaán Károly erdőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Földművelésügyi
Minisztérium nyugalmazott államtitkára, a XX. század első négy évtizedének legjelentősebb magyar
erdészpolitikusa, az Alföld fásításának lánglelkű apostola, a magyar
Kaán Károly életútját dr. Baráth természetvédelem megteremtője, s
László erdőmérnök idézte fel: - nem utolsó sorban máig egyik legHetvenöt évvel ezelőtt, 1941. janu- jelentősebb erdészeti szakírónk -

kezdte beszédét Baráth László, természetet. Ha arra neveljük a fimajd így folytatta: - Kaán Károly atalságot, hogy szeresse a terméa kiegyezés évében, 1867-ben szü- szet alkotásait. Ha kifejlesztjük érletett városunkban, Nagykanizsán, zékét a természeti táj szépsége
ezért úgy vélem, nekünk zalai er- iránt és a természeti emlékek megdészeknek, s a zalai erdészetben becsülésére tanítjuk a fiatal nemdolgozóknak külön is megtisztelő zedéket."
kötelességünk, hogy emlékét ápolKaán Károly kivételes szakmai
juk. Miután felidézte Kaán Károly kvalitásain és rendíthetetlen hivanagy ívű, érdemdús életútjának tástudatán túl, egész nemzetben
főbb állomásait, momentumait, gondolkodó, elveihez, eszményeihangsúlyozta: - Kaán Károly már hez tántoríthatatlanul ragaszkodó,
betegen, életének utolsó percéig igazi hazafi volt, aki minden gondolgozott. 1940. január 30-án elő- dolatával, tettével - nemzetéért éradást kellett volna tartania Buda- zett felelősséggel és kötelességtupesten a Természetvédelmi Társu- dattal - hazája boldogulását kívánlat közönsége előtt. Előadásának ta szolgálni. Munkásságának elírásos anyagát azonban nagy meg- évülhetetlen értékeit 2012-ben Marendülés közepette egy minisztéri- gyar Örökség Díjjal ismerték el.
umi kollégája mondta el, mert
Megemlékezését dr. Mihályi
Kaán Károly előtte két nappal, ja- Zoltánnak, az Országos Erdészeti
nuár 28 meghalt. Ebben a valóban Egyesület egykori titkárának, az
utolsó írásában - tervezett előadá- Erdészeti Lapok 1940. februári
sában - a magyar ifjúságban látta a számából idézett mondatával fetermészetvédelem nagy ügyének jezte be az erdőmérnök: „Adja a
letéteményesét. Mintegy testamen- Magyarok Istene, hogy Kaán Kátumként hagyta örökül szavait: roly dús örökségével mindig a ma„Mielőtt pedig befejezvén előadá- gyar erdőgazdaság javára sáfársomat, reámutatni kívánok arra, kodjanak utódai, Széchenyi intelhogy amint más nemzetek, mi is mének szellemében: „Csak a múlt
csak úgy érhetünk el eredménye- megbecsülésén épülhet fel a jövő!"
ket a természetvédelem terén, ha
ifjúságunkkal megkedveltetjük a
B.E.

Mit ér egy emlékmű, ha nincsenek emlékezők?
A címben feltett keserű kérdésre felel immár 8. alkalommal
a Nagykanizsai Polgári Egyesület mely a Kommunizmus Aldozatainak Emléknapjára készülve
idén a hortobágyi kényszermunkatáborba elhurcoltak sorsát
mutatja be kamarakiállítással, s
rendez belőle középiskolás vetélkedőt. A Halis István Városi
Könyvtár kávézójában február
2S-ig látogatható tárlatot Balogh
László, városunk Humán Bizottságának elnöke nyitotta meg:
- A túlélők visszaemlékezése ez
a kiállítás. Szándékosan nem anynyira vizuálisan operál: mára sokszor kiderül, hogy a képi kultúra
képes elsorvasztani a képzelőerőt.
Ezért egy könyvtár különösen alkalmas hely arra, hogy az olvasásra, a kimondott szóra alapozzunk.
Még akkor is, ha Illyés Gyula

Bartók-jából tudjuk, hogy nincs szó
arra, amit átéltek a hortobágyiak...
Köszönet is ez a kiállítás a hortobágyiaknak, nem csak a kibírt 40 hónapért, de az utána való 40 év sorsüldözésért is, hogy elszenvedték:
lehet, hogy helyettünk is a fájdalmat, de emberi méltósággal tették
ezt. Igaz, tudomásom szerint Budapesten csak 2010-ben lett emlékműve a hortobágyiaknak. Nagykanizsán a vasútállomáson már van
egy emléktábla, de a nemrég elhunyt Takács Jánosnak, a Hortobágyi Kényszermunkatáborba Elhurcoltak Egyesületének alapító elnökének is az volt a kívánsága, hogy
legyen méltó emlékműve városunkban e szomorúságnak, mert
Kanizsa, sajnos, fontos helyszíne
volt ennek az elhurcolásnak. Reméljük és akarjuk, hogy a közeljövőben legyen ilyen mementó is . !
De mit ér egy emlékmű, ha nincse-

nek emlékezők?! Egy ilyen kiállítás
célja lehet ez is, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ember embernek, magyar magyarnak, sajnos,
néha lehet ellensége. S nekünk elég
pocsék bolsevikok jutottak. Erre
kell emlékeztetni - főleg a fiatalo-

kat, hogy hasonló hibába ne lépjünk. Sajnos, még sok-sok emlékező témánk van . ! Márai Sándortól
is tudhatjuk a polgári magatartást:
„Soha ne félj kimondani azt, amiről
egész lelkeddel tudod, hogy igaz."
(folytatás a 4. oldalon)

T _ Kanizsa - Önkormányzat
(folytatás a 3. oldalról)
Hortobágy a magyar GULAG volt,
a sztálini magyar Szibéria. Ez a hontalanítás nem egyszerű deportálás (kitelepítés) volt: Zala megyét különösen
sújtotta. Zalából 1185 főt érintett az
országos közel 10 ezerből. Kell beszélni róla, mert a mai társadalom, főEgy hónapon belül rendeletet
ként afiatalság keveset tud az 1950- kell alkotniuk a települési ön53 közötti szovjet mintájú terrorról. A kormányzatoknak a helyi segékanizsai kötődésű Nagy Gáspártól is lyezésről, mert március 1-jével
tudjuk: „emlékezni, látni, megnevezni átalakul a szociális támogatási
és sohasem félni"! Az emlékezet tart- rendszer.
son meg bennünket, s ne eltöröljön!
Nincs erkölcsi relativizmus, nincs baA változtatás lényege, hogy a
gatellizálás, s van igazság ...! Nem le- jövedelemkompenzációt biztosító
het egyszerre az áldozat és a gyilkos támogatások a járásokhoz, míg a
pártjára is állni. De tételmondat: kiadáskompenzáló segélyek az
„nem a bűnöst kell gyűlölni, hanem a önkormányzatokhoz
kerülnek.
bűnt kell gyűlölni"! Így is lehet szere- Utóbbiak maguk dönthetnek, mitetből élni. Összefoglalva: 12 kény- lyen települési támogatási formászermunkatábor működött az 1950-es kat biztosítanak és milyen összegévek elején a mai Hortobágyi Nemze- ben.
ti Park területén. Közel 10 000 „osztáA szociális ügyekért és társadallyidegent" telepítettek családostul a mi felzárkózásért felelős államtitmunkatáborokba, ahol embertelen kö- kár egy pénteki budapesti sajtóberülmények között dolgoztatták őket. A szélgetésen közölte: a kormányzat
hivatalos propaganda „telepesekről"
az önkormányzatoknak úgynevebeszélt. Az elhurcolás valódi célja
zett rendeletalkotási segédletet
azonban a középosztály és a kulákok küldtek ki, hogy megkönnyítsék
megtörése volt. Beszélgessünk a túlszámukra a jogalkotást.
élőkkel, amíg még megtehetjük ...!
Czibere Károly elmondta, az önMúltunk e tragikus szelete ne maradkormányzatoknak szóló levélben
jon kibeszéletlen!Akommunizmus álarra is felhívták a figyelmet, medozatainak ne csak a belső békétlenlyek azok a segélyezési területek,
ség, a titkos önmarcangolás jusson.
ahol szükség lehet a támogatási
Igenis beszélni kell a „bolsikról",
forma rendeleti szintű kidolgozá„komcsikról" és az ő mentalitásukról
sára. Hozzátette: az önkormány- tanulságként, hogy soha többé ne lezatoknak kötelességük - átmeneti
gyen történelemhamisítás. Akiket a
veszélyhelyzet esetére - a krízissekommunista rendszer megvert, meggély lehetőségét jogszabályba fogalázott: nekik is jár az elégtétel, leglalni.
alább szóban. - így méltó és emberTájékoztatása szerint a településéges és igazságos! A bolsevik észjásek
maguk dönthetik el, melyik serás kísértete ma is közöttünk van, ne
gélyt milyen összegben határozzák
hagyjuk, hogy befolyásoljon!
meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban,
Balogh László ekkor tette elérhe- hogy a településeken - a fővárosban pedig a kerületekben - márcitővé a középiskolás vetélkedő feladatlapját a Nagykanizsa Polgári us 1-jétől eltérő lehet az egyes seEgyesület Facebook oldalán. A meg- gélyek összege.
nyitón részt vevő diákok már le is tölA települési támogatásokhoz,
tötték, ezután spontán majd' egy órás segélyekhez a legtöbb (mintegy
beszélgetés alakult ki az „öregek" és
3 ezer) településen az állam fora középiskolások között. Sokadszor rást biztosít, így az önkormánykiderült: nagyon hiányzik a nemzezat nem hivatkozhat arra, hogy
dékek közötti beszélgetés. A február
nincs pénze segélyezésre. A leg25-i 17 órási zárórendezvényre - me- több helyi adóbevételt beszedő
lyen a vetélkedő eredményhirdetésre
261 településnek (köztük példáis sor kerül - dr. Saád József ny. ul az összes budapesti kerületegyetemi docens érkezik a könyvtárnek) azonban saját forrásból kell
ba. Ő a nap folyamán a sajnos egyre megoldania a segélyezést, de a
kevesebb köztünk élő hortobágyival kevésbé gazdag önkormányza oral history (elbeszélt történelem) jel- toknak is - az adóbevételük
legű interjúkat is készít, melyet a Ka- nagyságának függvényében nizsa TV rögzít, majd szerkesztetten
részt kell vállalniuk a segélyeadásba ad.
zésből.
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Rendeletet kell alkotniuk a helyi
segélyezésről az önkormányzatoknak

Kanizsa

Az államtitkár tájékoztatása szerint idén az állam több mint 30

milliárd forintot biztosít a településeknek a segélyezésre, és további 5 milliárd forintra pályázhatnak
- a Belügyminisztériumhoz - azok
az önkormányzatok, amelyeknek
elfogyott az e célra rendelkezésre
álló keretük.
Az államtitkár a szociális támogatási rendszer átalakítását egyebek mellett azzal indokolta: a szociális biztonságot erősíti majd,
hogy márciustól járási szintre kerül valamennyi jövedelemkompenzáló támogatás, köztük az aktív
korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátások, valamint az egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság.
A változtatásokkal az a céljuk,
hogy a rászorulók átláthatóbb és
igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető
támogatási formákhoz.
Az államtitkár korábban az
MTI-nek arról beszélt, több eddigi
támogatás elnevezése megváltozik
ugyan, de a szociális támogatásokra fordított állami és önkormányzati források együttes összege nem
csökken.
A változtatások szerint szociális
támogatásokat márciustól két
helyről kérhetnek az érintettek:
egyrészt a járásoktól, másrészt a
helyi önkormányzatoktól (Budapesten mindkettő kerületi szinten
működik). A szociális támogatásoknak ennek megfelelően két formája lesz: a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló, míg
az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők.
A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot „a túléléshez", ha nincs más
jövedelme. Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek,
akiknek nehézséget jelent a rezsi
vagy más családi kiadás kifizetése.
A járásoktól kérhető jövedelemkompenzáló támogatások közé tartozik továbbra is a közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka. Az önkormányzatoktól két új támogatási forma
kerül a járási szintre az aktív korú
munkanélküliek ellátásaként. Az

egyik a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozást helyettesítő támogatás (fht), míg a másik a nem
munkaképeseknek
nyújtandó
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi
nevén rendszeres szociális segély).
A közfoglalkoztatásban dolgozók nem kapnak fht-t, de amint kikerülnek onnan, a támogatást újra
folyósítják nekik.
A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már nem lesz szerepük.
A jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a járási hatóságok állapítják meg, országosan egységes
elvek alapján.
Az önkormányzatoktól kérhető
kiadáskompenzáló támogatások
elnevezése márciustól egységesen
„települési támogatás" lesz, ebbe
tartoznak majd bele a korábbi átmeneti, családi krízis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifizetett
segélyek.

így alakul a 2015/16os nevelési év
az ovikban
A közgyűlésen elfogadták a
2015/16-os nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározására vonatkozó javaslatot.
A nevelési év indításakor a várható gyermeklétszám előzetes
meghatározásához a hivatal és a
Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvoda adatszolgáltatására támaszkodnak. Az összesítések alapján a
Nagykanizsai Központi Rózsa
Óvoda 12 tagóvodájában a 2014.
évi statisztikai adatok szerint 1371
óvodás korú gyermek neveléséről
gondoskodnak.
Az új nevelési éve tervezéséhez
vizsgált adatok alapján a nagykanizsai állandó lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező 3 évesek
létszáma 413 fő, a 4 éveseké 403,
míg az 5 éveseké 396, így
2015/2016-os nevelési évben 1212
fő lesz az óvodáskorú gyermekek
létszáma. Ez a szám 130 fővel bő-
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vül, így körülbelül 1340 gyermek
kötelező óvodai ellátását szükséges biztosítani a 201S/2016-os nevelési évben.
Az óvodai jelentkezések javasolt időpontja április 14-1S. A felvételeket a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda intézményvezetője
dönti el, a beiratkozásra csak ezt
követően kerül sor május 12-13án.
A nyári zárva tartás idején 201S.
június 29. és augusztus 19. között
három tagóvoda tart majd ügyeletet a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Székhelyóvoda és a
Micimackó Tagóvoda június 29. és
július 17. között, míg a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda Kossuth Tagóvodája július 20. és augusztus 19. közötti időszakban tart
ügyeletet.

Fodor a régi piac
parkolási gondjairól
Dr. Podor Csaba önkormányzati képviselő interpellációjában
a régi piac területére vonatkozó
parkolási szabályokról érdeklődött.
A képviselő szerint ugyanis
„nagy hiba", hogy az említett
területet parkolóként üzemelteti
a város. így díjat is szednek az
ott parkoló autósoktól, ám ez
Dr. Fodor Csaba szerint jogtalan. Ugyanis a KRESZ szabályai nem érvényesek erre a parkolóra. Az ilyen helyszíneken mint tudható az interpellációból
- mindenki csak saját felelősségére, anyagi kockázatára parkolhat. Éppen ezért ha „bármi
károsodás" éri a gépjárművet,
akkor még a rendőrség sem intézkedhet - emelte ki Dr. Fodor
Csaba.
Dénes Sándor polgármester válaszában kifejtette, hogy a régi piac beépítetlen önkormányzati terület, amely jelenlegi állapotában
alkalmas a gépjárművek várakozására. A képviselő által javasolt tájékoztató táblát várhatóan januárfebruárban kihelyezi az üzemeltető.

Ingyenesen
használhatják irodáikat
A soros ülésen született döntés értelmében a Nagykanizsai
és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ingyenesen használ-

hatja a Király utca 47-ben lévő
közel 100 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú irodahelyiségeket.
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Fánkfesztivál hetedszer

így öt esztendeig a kft. havonta
mindössze a 2S6S0 Ft Afa-t köteles megfizetni a helyiségek használatáért, illetve a felmerülő rezsiköltséget a szolgáltatók felé. Akorábban megkötött használatbavételi szerződés meghosszabbítására
azért volt szükség, mert az a tavalyi esztendő végén lejárt.

A város érdekeit
is képviselné
Brüsszelben
Horváth Jácint önkormányzaKözeledik a VII. Országos
ti képviselő tagja lett az EU RéFarsangi Fánkfesztivál. A rengiók Bizottsága magyar delegádezvény alaphangulatát az Erciójának.
zsébet térről február 14-én
szombaton, 11 órakor induló
A Régiók Bizottsága az Európai farsangi jelmezes felvonulás adParlament egyik döntés előkészítő ja meg. A VOKE Kodály Zoltán
szerve. Minden tagállam delegál a Művelődési Ház szervezésében
országos hírűvé vált fesztiválnak
Régiók Bizottságába tagokat. Küldetésük, hogy a regionális és helyi idén is a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont ad helyet.
önkormányzatokat, valamint a közösségeket bevonják az uniós döntéshozatali folyamatba és tájékozEddig 28 csapat jelentkezett tassák őket az uniós szakpolitikátöbbek között Pécsről, Tapolcáról,
ról. A magyar kormány által javaTófejről, Székesfehérvárról, Hévízsolt és az Európai Tanács által hi- ről, Nagykanizsa és vonzáskörzetévatalosan jóváhagyott delegáció a ből. A fánk kóstolás és a szórakozRégiók Bizottságában való részvé- tató programok mellett különböző
telével különböző magyar városok
szolgáltatások, termékbemutatók,
és régiók érdekeit képviseli az EUgasztronómiai különlegességek, jában az elkövetkező öt évben - foték és értékes tombolanyeremények
galmazott Horváth Jácint.
is várják a kikapcsolódni vágyókat.
A képviselő elmondta, MaA nehéz anyagi háttér ellenére a
gyarországot 12 főtag, illetve
szponzorok támogatásával minugyanennyi póttag képviseli. A dent meg fognak tenni annak érde3S0 helyi és regionális politi- kében, hogy az eddigiekhez hakusból álló új közgyűlésének résonlóan sikeressé váljon a rendezszét fogják képezni a választotvény - hangsúlyozta a részletekről
tak. A DK önkormányzati képvitartott sajtótájékoztatón Kámánné
selőjét a főtagok közé delegálta Szép Terézia intézményigazgató.
pártja. Az Európai Tanács pedig
Elmondta azt is, büszke rá, hogy a
a héten hagyta jóvá a jelölése- fánkfesztiválon keresztül ismét
ket.
meghívták a VOKE Kodály Zoltán
- Február 11-én már alakuló Művelődési Házat a XIII. Turisztiülésünk is lesz Brüsszelben - ösz- kai Díjátadó Gálára és évadnyitó
fogadásra. Ezen kívül az MTVA
szegezte Horváth Jácint. Hozzátécsaládbarát
programjára is meghíve, a plenáris, két-háromnapos
üléseken az EP elé kerülő jogsza- vást kapott a fánkfesztivál. Megjebályokat tárgyalja és véleményezi gyezte, a jövőben még nagyobb
a Régiók Bizottsága is. Ez utóbbi- hangsúlyt kívánnak fektetni a jelnak még vannak szakbizottságai mezes felvonulásra. Megbeszélve
Cseresnyés Péter országgyűlési
is, amik közül többen is tag lesz a
politikus. Aki - mint hangsúlyozta képviselővel és Dénes Sándor pol- a területi kohézióval szeretne gármesterrel, erősíteni akarják annak karneváli hangulatát.
foglalkozni. Illetve a város érdekeit képviseli majd Brüsszelben.
A szakmai zsűri elnöki teendőit
ismét Elekes Zoltán, a Magyar
MTI - Sz.Zs. - V.M. Fesztivál Szövetség alelnöke látja

el - folytatta a művelődési ház vezetője. - A zsűri tagja lesz továbbá
Borda Attila, a Spirit Hotel Thermal Spa séfje, Pálfi Zsuzsanna
cukrász szakoktató, Pálfi László a
Göcsej Palatinus Étterem Panzió
vezetője, valamint Rákhely Arpád
szakoktató, aki szintén részt vett
Vörös Viviennel, a bevásárlóközpont marketingvezetőjével együtt
a sajtótájékoztatón.
Rákhely Árpád a farsangi fánk
jellegzetességére híva fel a figyelmet. „Szinte repülni kell a tésztájának, ez azonban nem mindig sikerül, mert a sokféle hozzáadott
anyag rontja az élesztős tészta minőségét." Az elhangzottakat az intézményvezető még azzal egészítette ki, hogy a korábbi években
felállított Guiness-rekord kísérlet
érdekében a csapatokat a minél
többféle fánk elkészítésére ösztönözték. A fánkok különlegessége
nemcsak a versenyzők érdeklődését keltette fel, hanem a turisták, a
nézők, látogatók figyelmét is. Éppen emiatt mára szinte ki is nőtték
a bevásárlóközpontot.
Vörös Vivien a bevásárlóközpont
képviseletében hozzátette: hosszú
távon szeretnének építeni erre a
színvonalas rendezvényre. Tudatosan építkezve, lehetőségeikhez
mérten évről-évre otthont és teret
kívánnak teremteni a gasztro- és
kulturális rendezvényeknek. Annak
ellenére, hogy alapvetően kereskedelmi egységként tevékenykednek,
azon dolgoznak a kulturális és közintézményekkel, civil szervezetekkel együttműködve, hogy a Keleti
városrészben
egy kulturális,
gasztro-, és aktív szabadidő eltöltését segítő, szerepet töltsön be a
Centrum Bevásárlóközpont.
B.E.
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A Batthyányis diák,
Erdős Márton
elismerése

„Nagykanizsa
gimnáziuma
250 éves" - Az elmúlt napokban
ez a hír járta be a sajtót, amelynek mi, piaristák, őszintén örülünk, mert nem egyedül ünneplünk, hanem a város is ünnepli
iskolánk megalapításának évfordulóját. Igen, pontosan 250 évvel
ezelőtt alapították Nagykanizsán
a Piarista Gimnáziumot, amely a
majd két évszázados működése
során olyan erős szellemiséget
teremt, hogy az - mint egy fa
erős törzse -, az 1948 után következő 67 év során két ágat is
hajtott - két iskola működését is
elbírja.

Mi, piarista tanárok, diákok és
szülők a Piarista Gimnázium megalapításának 250. évfordulóját a
hála jegyében ünnepeljük.
Örömmel tájékoztatjuk lapjukat, hogy kiváló, tehetséges tanítKöszönjük a Batthyány Gimnáványunkat, Erdős Mártont (11.D) zium tanári karának és diákságáa Parlament Kupolatermében Ornak, hogy iskolánk megalapítását
bán Viktor miniszterelnök is köaz egész jubileumi év során ilyen
szöntötte, mert a 2014. évi Nemlelkesedéssel és sokoldalúan ünzetközi Diákolimpián (Tajvan) a
nepli.
négy fős magyar csapat tagjaként
Hálás szívvel mondunk köszödicséretesen szerepelt. Ebből az
netet Istennek, hogy iskolánk túlalkalomból elismerő oklevelet kapott felkészítő tanára: Erdősné Németh Ágnes kolléganőnk is - áll az
iskola közleményében.
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250 éve indult el a Piarista
Gimnázium Nagykanizsán

élte 1788-at, 1849-et, 1919-et, a
két világháborút, 1948-at, és hogy
2015-ben is taníthatunk és nevelhetünk benne. Hálásak vagyunk iskolánk növekedéséért és szüntelen
megújulásáért; új épülő óvodán-

kért, megújult gyönyörű általános
iskolánkért,
gimnáziumunkért,
kollégiumunkért - olvasható az iskola honlapján.
iskola.nk-piar.hu

PEN: február 15-ig lehet jelentkezni

Kedvcsináló a
rendőri pályához
Nyílt napot tartottak a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon,
a végzős középiskolás diákok
számára. A fiatalok a rendőrség
munkájával ismerkedtek meg.
Ottjártunkkor a Cserháti és a Thúry
Szakképző Iskolák érettségi előtt álló
tanulói hallhattak információkat a
rendőri képzésről. Perecz Gábor rendőr őrnagy, a Körmendi Rendészeti
Szakközépiskola Tanulmányi Osztály
képviseletében bemutatta a képző intézményt, egyúttal elmondta a hivatáshoz szükséges, egyébként szigorú
feltételeket. A tájékoztatóból megtudhatták a fiatalok sok más mellett
azt, hogy 18. életévüket betöltött, a
leendő hivatásuk iránt elkötelezett
fiatalok jelentkezését várják. Az
egészségügyi és a pszichológiai alkalmasság kritériumait szintén szakemberek ismertették.
A tájékoztatókat követően gyakorlati bemutatókat tekintettek
meg a fiatalok. A harcművészetiönvédelmi fogásokon túl fegyvereket is kézbe vehettek, ám még
golyóálló mellényt is felpróbálhattak.

Második nyílt napját tartotta a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza (PEN) a felvételi időszak hajrájában. Az intézmény a karok népszerűsítése és a felkínált képzési lehetőségek bemutatása mellett ilyenkor részletesebb, a tényleges érdeklődőknek szóló információkkal is szolgál.

A megjelent érdeklődők mindezekről a nagyelőadóban elhangzott kari reprezentációkon kaptak
kimerítő tájékoztatást, ahol újfent az új, kereskedelem és marketing szak képzési palettán való
megjelenését hangsúlyozták. Kiemelték azt is, hogy az ide jelentkezőknek 100 százalékos kollégiumi elhelyezést biztosít az
egyetem. Ennek okán a vidékről
jövő leendő hallgatók az előadások után betekinthettek a Pannon
Egyetem Zárda utcai kollégiumának életébe is. Természetesen,
mint az előzőekben, aki nem tudott meg minden számára fontosat, az az aulában felállított standoknál személyes tájékoztatást is
kérhetett.
H.T.

Volt Batthyánysok a „tehetségek hídján"
Egykori BLG-s diákok tartottak előadást régi alma materükben a „Tehetségpont" klubrendezvényén.
A Batthyány Lajos Gimnázium
„Tehetséghidak Program" projektje keretében Barabás Gergő,

az ELTE kémia-angol szakos
hallgatója, Molnár Tímea, a BME
informatikus mérnök hallgatója,
Erdős Gergely, a BME Mechatronikai mérnök hallgatója és Horváth Balázs fizikus, az ELTE Tudománykommunikáció
szakos
hallgatója számolt be egy-egy ér-

dekes témáról, illetve az egyetemi
élet mindennapjairól. A gimnázium tanulói - sok más mellett megtudhatták, milyen az ELTE
humán és reál szemmel, de még
azt is, hogyan alapozzák, avagy
könnyítsék meg a „dolguk" majdan az egyetemen.
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Sipos Gyula Zala megye
új rendőrfőkapitánya
Beiktatták Zala megye új emelt főtanácsadóként dolgorendőrfőkapitányát kedden Za- zott.
laegerszegen. Sipos Gyulát a belA beiktatás előtt Papp Károly
ügyminiszter azt követően ne- országos rendőrfőkapitány és
vezte ki a posztra, hogy Szukics Szukics Ferenc dandártábornok
Ferenc megbízott zalai rendőr- a rendőrség épületében lelep- |
főkapitány nyugdíjba vonult.
lezte a 42 éves korában, súlyos 2

Pályatársai köszöntötték
dr. Horváth Lászlót
Egykori kollégái, pályatársai
és barátai köszöntötték 70. születésnapja alkalmából Dr. Horváth László régészt, nyugalmazott múzeumigazgatót kedden a
Magyar Plakát Házban.

Papp Károly országos rendőrfőkapitány a Zala megyei közgyűlés
decemberi ülésén az egyik legtapasztaltabb rendőri vezetőnek nevezte Sipos Gyulát, akinek kinevezését a közgyűlés egyhangúlag támogatta.
A decemberi ülésen Sipos
Gyula azt mondta: fontosnak
tartja, hogy a korábbi zalai rendőri vezetők által kijelölt úton
folytatni tudják munkájukat, s
hogy a rendőri állomány a lehető
legteljesebb képzésben részesülve, és az elérhető legjobb feltételek között a legtöbbet tudja nyújtani.
Zala megye új rendőrfőkapitánya 3S éve teljesít szolgálatot. A
dunaújvárosi rendőrkapitányságon nyomozóként kezdte pályafutását, egyéb beosztások után
1990 és 199S között a kapitányság vezetőjeként tevékenykedett, majd két évig vezette az
Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK) ügyeleti főosztályát. A
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságot 1997-től három éven
át vezette, majd két éven át az
ORFK gazdasági főigazgatóságának osztályvezetője volt. Ezt
követően nyolc éven keresztül
az országos rendőrfőkapitány
gazdasági helyetteseként ténykedett, 2010-től a Belügyminisztérium állományában ki-

betegségben elhunyt Fülöp Valter dandártábornok, Zala megye
volt rendőrfőkapitánya munkásságának emléket állító táblát.

A dombormű - Béres János
szobrászművész alkotása - avatásán a családtagok mellett részt
vettek az országos rendőrkapitány-helyettesek, a területi rendőri szervek vezetetői, a megye
polgármesterei, társszervek, vezetők is.
MTI-Kanizsa

Elsőként Száraz Csilla, a
Thúry György Múzeum igazgatója üdvözölte a megjelenteket. A
megye több pontjáról, a fővárosból és Szlovéniából is érkeztek
vendégek a nemzetközileg is ismert, elismert régész köszöntésére. Dr. Horváth László pályafutásának több mérföldkövét egyik
közeli barátja és pályatársa,
Müller Róbert idézte fel. A Balaton Múzeum nyugalmazott igazgatója elmondta sok más mellett
azt, hogy Dr. Horváth László „ásta ki" Magyarország legnagyobb
sírszámú kelta temetőjét, ám a
petriventei körárkos lelőhely feltárása vagy a balatonhídvégi ása-

tások is az ő nevéhez fűződnek. A
szakmai előmenetel részletezése
mellett nosztalgikus, régi sztorikról is hallhattak az ünneplők.
Mint például amikor Laci bácsi a
keszthelyi régi restiben zongorázgatott.
Majd maga az ünnepelt szólt a
vendégsereghez.
- Sajnos az elmúlt években sokat kellett foglalkoznom az egészségemmel. Am ahogy Janicsák István is megénekelte: az ember minden évben sokkal okosabb lesz,
amennyiben lassabban tud menni
- mondta jó humorral. Dr. Horváth
László azt is viccesen jegyezte
meg, hogy „igazán idős az ember
akkor lesz, amikor a gyertyák többe kerülnek, mint a torta."
- Ugyanakkor rengeteg tervem
van még, aminek egy részét szeretném majd befejezni.

Tél Kanizsa környékén. Köd száll fel a Principális völgyben,
varnál. 2015. február 2-án. MTI Fotó: Varga György.

Sz.Zs.
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A piarista gimnáziumtól a chichago-i egyetemig
Interjú Feiszthuber Helgával, egykori kanizsai piarista diákkal
történetben pontosan, de bekerül- Hamarosan azonban követke- ban miért fektetek ennyi energiát
tem a gimnáziumba. Ezt azért me- zett a továbbtanulás. Számomra abba, hogy megtanuljak dolgokat,
sélem el, mert ez volt az első élmé- nagyon nehéz volt eldönteni, hogy mikor már senkinek nem tartozom
nyem a gimnáziummal kapcsolat- hogyan tovább. Nagy álmom volt, „elszámolással", rajtam és egy-két
ban. A kollégista éveimre vissza- hogy orvos leszek, mégpedig szív- tanáromon kívül senki nem tudja a
gondolva egyaránt voltak jó és sebész. A tizenegyedik osztály jegyeimet. Aztán mindig rájövök,
rossz dolgok. Dósai atya osztályá- után úgy döntöttem, hogy a nyara- hogy felelősek vagyunk azért, amit
ból (aki osztályfőnököm volt), a mat arra áldozom, hogy elmenjek kaptunk. Számomra egy nagy
lányok közül csak ketten voltunk egy kórházba ápolónak, és meg- ajándék, hogy itt lehetek, mint
kollégisták, majd két év múlva nézzem, hogy ez mennyire nekem ahogy az is az volt, hogy a Pázmáegyedül maradtam, így mindig ab- való szakma. Csak néhány benyo- nyon lehettem, így igyekeztem koba a szobába voltam beosztva, más, ami bennem maradt abból a molyan venni, és kihozni belőle a
ahol éppen maradt egy szabad nyárból: két hónapig minden má- legtöbbet. Mindig tudom, hogy
hely. Visszagondolva, kicsit irigy sodik nap reggel 5-kor keltem, miért dolgozom, mi a cél, így néha
voltam a többi lányra, akik négy-öt hogy 7-re Zalaegerszegen legyek; bár nehéz, de soha nem teher a taévig együtt éltek, és igazán jó kö- mindig sírtam, ha valaki meghalt nulás. Emlékszem, még amikor
zösséget alkottak. Persze, nagyon (de csak úgy „stikában", mint a na- Erdélyben tanultam, rengeteget
sok szeretetet kaptam tőlük, de gyok, hogy senki ne lássa); gyak- versenyeztem matekból. Az én
mindig különcnek éreztem ma- ran elaludtam a buszon az éjszakai családom nem volt tehetős, nem
Terjedelmes interjút közöl a gam. Negyedik évben megalapí- műszak után, és a sofőr keltett; ak- engedhettük meg a külön tanárt,
kanizsai piarista iskola honlapja tottuk Adrival, Ritával, és Fannival kor is sírtam, amikor először lát- aki felkészítsen, mint sok akkori
az „Arisztokraták társaságát", ami- tam dobogó szívet egy nyitott román barátnőm szülei, de ez valaegykori diákjukkal Peiszthuber
ben
semmi sznobság nem volt, mellkasi műtét során (de itt inkább hogy motiváló erő volt. Szóval naHelgával. A Kanizsainé Rezsek
Mária jegyezte írást alább közöl- pusztán lázadás, mert nem akar- a csodálattól); sok rémálmom volt gyon rögös volt az út az egyetemi
jük. De sok más érdekes írás mi- tunk késsel és villával enni, és et- a patológia után; volt egy bácsi, matek ötösökig.
att is érdemes fölkeresni az oldalt. től valahogy „menőnek" éreztük akit nagypapinak szólíthattam, és
- Mi inspirált arra, hogy a kumagunkat. Sok időt töltöttünk akit nagyon megszerettem.
tatásokba belevesd magad?
együtt, még történelem versenyre
- Az egyetem második évében a
Végül úgy döntöttem, hogy nem
- Helga, a Te történeted igazi
is beneveztünk, amit a mai napig
leszek orvos. A szüleim hallottak a húgom cukorbeteg lett, ami nasikertörténet. Most a világ egyik
sem értek, mert ha valakinek nincs
legrangosabb egyetemén, az ame- tehetsége a történelemhez, akkor bionikáról, mint egy határterület- gyon megviselte a családot. Így
rikai Notre Dame Egyetemen ta- az én vagyok. Soha nem láttam át, ről az orvosi és mérnöki tudomá- visszagondolva, sok szempontból
nulsz, előtte fél évig Oxfordban hogy ki kivel és miért harcol, vagy nyok között. Elmentünk nyílt nap- megváltozott az életünk akkor.
voltál ösztöndíjas. Milyen út veze-hogy miért éppen az nyert egy-egy ra a Pázmányra, és úgy döntöttem, Anyukámnak nagyon nehéz volt
tett a piarista iskolától Ameriká- csatában, aki nyert. A lényeg vi- hogy oda megyek tanulni. Elég ke- (és még mindig az) a betegség kimény volt az eleje, rengeteg mate- alakulását követő első néhány év,
ig? ,
szont az, hogy életreszóló barátság
- Általános iskolában számomra alakult ki köztünk, amiért nagyon kot tanultunk, ami egyáltalán nem amit soha nem mutatott felénk, de
fontos volt, hogy katolikus iskolá- hálás vagyok, hiszen a legszebb olyan volt, mint a gimnáziumban. tudtuk. Bionikus tanulmányaim
ban tanuljak tovább, így esett a vá- emlékeim a gimnáziumból ehhez a A programozást a mai napig sem harmadik évében önálló laboratószeretem, sokat szenvedtem vele. rium témát kellett választanom,
lasztásom a piaristákra. Az igazat három lányhoz kötődnek.
Az
első számítógépemet az egye- ami egy olyan inzulinpumpa tervemegvallva, nem néztem különöDósai atyával sokat kirándul- tem elején vettem, így sajnos nem zése volt, amihez nem kell tű, hasebben utána az iskolának, nem
foglalkoztam mindenféle statiszti- tunk. Az egyik legemlékezetesebb állt hozzám túl közel semmi, ami nem ultrahang alapú, és bőrön kekirándulásunk Szlovákiába volt. ezzel kapcsolatos volt. Úgy néz- resztül adagolja az inzulint. Nakákkal. Emlékszem, hogy a felvételin egy történetet kellett hango- Akkor még román állampolgár tem rá, mint egy kötelező rosszra, gyon motivált voltam, mert láttam,
san felolvasni, aminek a szövegére voltam, és nem engedtek át a hatá- ami azért valahol jó mélyen hasz- hogy sok Andihoz hasonló gyerek
nos. Gyakran hallottam, hogy a és családja életét tehetném könyegyáltalán nem figyeltem, akkor ron. Erre ennyi év távlatából is fáprogramozás egy eszköz. Később nyebbé azáltal, hogy fájdalomjó
visszagondolni.
Viszont
hihetetazt gondoltam, hogy talán a Neveletlen hercegnő naplójából volt len élmény volt, ahogy az osztá- azért nagy hasznát vettem, és volt mentesen lehet adagolni az élethez
egy rövidebb részlet. Azt értettem lyom kiállt mellettem, és ettől egy-két szép pillanatom is, amikor szükséges inzulint. Ennek a pumpának az alapjaiból írtam a BSc témeg belőle, hogy a szereplők mi- olyan büszke voltam rá, hogy er- egy kód éppen lefutott.
zisemet.
Konzulensem,
Dr.
sén voltak, és volt valami gumicu- délyi vagyok.
- Szeretném, ha az eredményeGyöngy Miklós, aki zseniális kutakor is a történetben, majd a „lány"
- Lassan elérkezett az érettségi. idről számszerűen is beszélnénk.
elkezdett vihogni (nem nevetni, vi- A legviccesebb az volt, amikor bio- Kitűnőre érettségiztél, 98%-os tó és oktató (és sok más szemponthogni). Zsolt atya megkérdezte, lógiából a tiszafát húztam, és megmatek érettségit írtál, és az egyete-ból is igazi példakép előttem), az
hogy vajon miért nevetett a lány, kellett keresni az asztalon a nö- men S éven keresztül egyetlen ma- Oxfordi Egyetemen doktorált egy
mire én azt mondtam, hogy biztos vényt a sok másik között, és ami- tematika tantárgyadból sem volt ultrahang laborban, és általa kerülhettem én is Oxfordra fél évre,
megszállta az ördög. Erre nagy ne- kor megtaláltam, átható avas disz- ötösnél rosszabb jegyed. Vagy
hogy ott folytassam kutatásaimat a
vetés tört ki, Zsolt atya pedig teljes nózsír szaga volt. A tanáraim gyak- rosszul tudom?
transzdermális (bőrön keresztüli)
komolysággal
visszakérdezett, ran mondták, hogy sokkal többet
- Az egyetemen szerintem csak
hogy „Az ördög?" Mire én rávág- fogok tanulni az első egyetemi a matekból csináltam ilyen „presz- inzulinadagolás terén. Ugyanaz
tam, hogy igen, természetesen az vizsgámra, mint magára az érettsé- tízs" kérdést. Sokat gondolkodom lett ott a konzulensem, mint aki
Miklósnak is volt. Ez az oxfordi
ördög. Nem tudom, hogy mi volt a gire, na, de ki hitte akkor el...
rajta, hogy például most Ameriká-
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professzor egy zseniális ember,
akinek hihetetlen nagy tudása van
az ultrahang terén, és akitől rendkívül sokat tanultam. Egy róla terjedő legenda szerint ő került be
legfiatalabban az oxfordi profeszszorok közé.
Sokat kutattam, amíg kint voltam. Hihetetlen volt számomra,
hogy minden rendelkezésemre áll
a kutatáshoz. Teljesen más az oxfordi mentalitás a kutatás terén,
mint itt Magyarországon, de ez
egy másik történet. Amikor hazajöttem, még egy év volt vissza az
MSc tanulmányaimból. A diplomám témája a kint végzett kutatásaim eredményein alapult. Tavaly
júniusban szereztem meg a
bionikus diplomámat, így már hivatalosan is mérnök vagyok.
Nagy kérdés volt számomra,
hogy hogyan tovább. Szerettem
volna kutatni, így a doktori iskola
tűnt a legreálisabbnak. Felvételiztem Drezdába a doktori iskolába,
gondolkodtam egy Budapest-Milánó doktori képzésen, illetve a Pázmányon is. Egy nap azonban csörgött a telefonom. A konzulensem
volt, aki megkérdezte, hogy akarok-e menni Amerikába. Fogalmam se volt, hogy miről van szó,
amikor azt mondtam, hogy igen.
Friss diplomával, amikor azt sem
tudod, hogy mit kezdj az életeddel,
valaki felhív, hogy akarsz-e egy
évet Amerikában tölteni... Most itt
vagyok Notre Dame-ben, ami egy
katolikus egyetem Chicagótól kicsit keletre, a Michigan-tóhoz közel. Azt kell róla tudni, hogy itt nagyon hideg a tél (most épp -19 fok
van, a térdemig ér a hó, de néhol
teljesen el is lep), de ettől eltekintve egy gyönyörű kampusszal rendelkező egyetem. A főépülete egy
aranykupolás dóm, tetején egy hatalmas arany Mária szoborral, két
kis tava, és rengeteg, kicsit Oxfordot idéző épülete. Mindenki fut,
még hóban is, természetesen, rövidnadrágban, amitől a hideg kiráz.

főként abból adódtak, hogy néha
meg voltam szeppenve, amikor
meg kellett szólalni. Aztán egy idő
után kezdett bántani, hogy rengeteget készülök az órákra, majd
ülök, mint egy zsák szalma, úgy,
mintha azért lapítanék, mert nem
csináltam semmit. Igazából ebből
a komfortzónából volt nehéz kilépni, és megmutatni, hogy nekem is
vannak értelmes gondolataim egyegy témával kapcsolatban. Sajnos
itthon nem elvárás az aktív órai
részvétel. Néha még mindig vicces, amikor megkérdik, hogy orosz
vagyok-e, mert olyan az akcentusom, vagy amikor mondom, hogy
„I am Hungarian", majd azt felelik, hogy „I am also hungry, my
friend". Ez főleg az aranyfogukat
megvillantó amerikaiak szájából
vicces.

- Ha végeztél, mit fogsz csinálni? Üzletemberként vagy kutatóként látod a jövődet?
- Ha végeztem Notre Dameben, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen fogok tanítani, másrészt pedig projektek kivitelezésében fogok segíteni. Szeretnék továbbra is együtt dolgozni a mostani ultrahangos csapattal. Kicsit
furcsa volt nekem, hogy itt Amerikában sok cég, amit meglátogattunk, nem profitorientált, hanem
néha magának a mérnökségnek a
szépségéért hoz létre innovatív
dolgokat vagy pedig azért, mert
egy társadalmi problémát próbál
megoldani. Nemrég jártam a
Google-nél, aminek az alelnöke,
Jim Lecinski említette, hogy a
Google szemüveget nem azért tervezték, hogy tömegek megvegyék,
hanem mert egy érdekes mérnöki
feladat volt - tehát szórakozásból.
Egy Notre Dame-i alapítású nonprofit cég pedig adományokat
gyűjt könyv formájában, amiket
aztán elad (ingyen szállítanak Európába is http://www.betterworldbooks.com), és a befolyó összeget
az afrikai gyereket iskoláztatására
fordítják. A hozzájuk érkező tanKözben kiderült, hogy egy üzlekönyvek is egyenesen Afrikába
ti képzés az, amire jelentkeztem, a
mennek. Egy másik projekt, amin
lényege pedig az, hogy hogyan via következő félévben dolgozni fogyünk egy tudományos ötletet a pigok az az, hogy hogyan biztosítacra. Nagyon tetszik maga a képsunk biztonságos fűtést dél-afrikai
zés, sok kreativitást igényel, és sok
családok számára kevesebb, mint
interakciót az emberekkel. Másik
$20-ból. Ezt a mentalitást szeretoldalról iszonyatosan kemény itt az
ném hazavinni, és olyan akár nonegyetem, rengeteget kell dolgozni,
profit céget, cégeket alapítani,
de látom, hogy megéri.
amiknek nem az a céljuk, hogy a
- Nem voltak nyelvi nehézsége- tulajdonosok meggazdagodjanak
id?
az emberek nyomorán, hanem
- Szerencsére Oxfordban sokat hogy kicsit jobbá tegyék a világot,
magamra tudtam szedni az angol főleg annak kelet-európai részét.
nyelv terén. Nyelvi nehézségeim

- Hogyan fér mindebbe a család? Tervezel családot?
- Amikor igent mondtam Amerikára, még egyedülálló voltam, és
úgy gondoltam, hogy az a világ
egyik legjobb dolga, hogy az ember kezében van egy mérnöki diploma, egy remek ösztöndíj az Allamokba, sok utazás, k a l a n d . Majd
egy nap betoppant István. Istvánt
Oxfordban ismertem meg, és jelenleg is ott kutat, immár postdocként. Kicsit meredeknek tűnt
egy Anglia-Amerika távkapcsolatba belekezdeni, de úgy érzem,
hogy volt mire építenünk, és nem
bántam meg, hogy így döntöttem.
Rengeteg közös élményt szereztünk az elmúlt egy év során, nagy
boldogság számomra, hogy az
amerikai élményeim egy jelentős
részét vele oszthatom meg.
Visszatérve a kérdésre, a napokban olvastam egy Gary Chapman
könyvet, amelyben azt írja, hogy
„A legtöbb ember éveken át készül a hivatására, arra azonban
alig fordít energiát, hogy felkészüljön a házasságra." Próbálom
úgy alakítani az életem, hogy ne
csak a munkámmal foglalkozzak,
hanem kitüntetett helyet kapjon
benne a mostani és a majdani családom is. Nagyon élvezem, hogy
most van egy saját háztartásom,
magam osztom be az ösztöndíjam,
megtanultam kenyeret sütni (erre
vagyok a legbüszkébb), sokat beszélek Istvánnal, van időm a
sportra i s . Látom, hogy mennyire nehéz helyesen beosztani az
időmet, és néha fogalmam sincs,
hogy mi lesz majd, ha mondjuk
építkezni szeretnénk, vagy ha még
gyerekek is lesznek, de ez annyira
szép része az életmnek, és annyira
hálás vagyok Istennek ezekért a
„problémákért". Számomra az is
fontos, hogy mindig megtaláljam
az intellektuális kihívást, és ezt
szeretném majd anyaként is szem
előtt tartani.
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szélgetések" miatt nem mentem
mégsem el. Életem legrosszabb
döntése lett volna, ha akkor elmegyek. Olyan értékeket kaptam a
piaristáknál töltött négy év alatt,
amit sehol máshol nem kaptam
volna. Nem volt könnyű az a négy
év, és nagyon sokat jelentett nekem (és még mindig jelent), hogy
mindig állt mellettem valaki, aki
meghallgatott, aki alakítgatott
úgy, hogy észre sem vettem. Nekem olyan Kanizsára menni, mintha hazamennék. Nagy örömmel
tölt el, hogy Rezsek tanárnőből, a
szigorú matekfaktos tanáromból
(aki egyszer egyest adott, mert
nem tudtam a szinusz tételt - de
megjegyzem, hogy a Kanizsai Rita sem tudta, és ha ő tudta volna,
akkor ő sem, én sem, és az utánam
következő szerencsétlen alak sem
kapott volna egyest-) mára már
csak Mari lett, Dósai atyából Attila, és hogy igaz barátaimnak nevezhetem őket. Ez mind olyan érték, amit az ember betesz a kis batyujába, és visz magával egy életen át. Nagyon hálás vagyok a tanáraimnak,
konzulenseimnek
mindazért, amit kaptam. Úgy érzem, hogy mindaz, amit elértem,
az legalább annyira az ő érdemük
és sikerük, mint az enyém, így ha
az én történetem „valóban egy sikertörténet", akkor bizony az övék
is az.

- Ajánlanád-e a Piarista Gimnáziumot a mai hatodikosoknak vagy
nyolcadikosoknak? Miben más a
Piar, mint a többi gimnázium?
- Természetesen ajánlanám!
Hogy miért? Mert egy életre szóló
élmény, ami nem ér véget a gimnázium végén. Annyira jó érzés volt,
hogy az egyetemen menő volt piarista lánynak lenni. A Piar abban
más, mint más gimnáziumok, hogy
soha nem érzed magad egyedül.
Talán ez a Kalazancius szellemiség, hogy felkarolnak, segítenek,
nem vetnek meg, vagy csapnak ki,
- Térjünk vissza a piarista gyö- mert éppen nem te vagy a legjobb,
kerekre. Emlékszem tizedikes ko- a legtökéletesebb, hanem igyekezrodban készültél elmenni a Piar- nek jó embert faragni belőled és
ból. Azt mondtad, a környezet átadni azokat az értékeket, amiket
nem eléggé inspiratív. Miért ma- sajnos egyre kevesebben bírnak a
radtál mégis? Mi lett volna más- mai világban. Szerintem nagyon
fontos az a nevelés, amit a Piarban
képpen, ha nem a Piarba jársz?
kaptam,
érzem, hogy a hit (a hozzá
- Erre sajnos nem emlékszem,
kapcsolódó
morállal és értékrendeléggé nagy lehetett az arcom, ha
ilyet mondtam. Arra emlékszem, del) és a család az alapja annak,
hogy nálam többet egy diák sem hogy az életem helyes kerékvágásban haladjon.
járt elbeszélgetésre az osztályfőnökhöz vagy az igazgatóhelyettesNagykanizsa - Chicago, 201S.
hez. Mintha én lettem volna a leg- január 1S-én.
rosszabb diák az iskolában. Valóiskola.nk-piar.hu
színű, hogy ezek miatt az „elbe-
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Házhoz megy a Zenede
a 20. század szabadkönnyűzenéjének fejlődéséről

2015. február 5

Állás - vezető gondozó, klubvezető
Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa, Teleki út
19/B.) pályázatot hirdet Házi segítségnyújtásba vezető gondozó, illetve Idősek
klubjába klubvezető beosztás betöltésére. Jelentkezési határidő: 2015. március
02. Részletes információk: www.kozigallas.gov.hu,www.nagykanizsa.hu.

Képviselői fogadóóra
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője minden
hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Marton István önkormányzati képviselő fogadóórát tart minden hónap utolsó szerdáján 16 órától 18 óráig a Halis István Városi Könyvtár kávézójában.

Glaucoma és szürkehályog szűrés
a Sashalmi Optikában!
A Házhoz megy a Zenede
Nyugat-Magyarországi Turnén
14 nagyvárosban 22 előadást
tartanak a művészek. A január
és május között 8200 gyermek
követheti végig a könnyűzene és
a tánc-művészet fejlődését. Az
esti előadásokon a felnőttek is
betekintést nyerhetnek a Blues,
Swing, Rock&Roll, Soul, Funk,
Pop zenei stílusaiba.
A Házhoz megy a Zenede Nyugat-Magyarországi Turné 2. állomása 2015.02.16. Nagykanizsa. A
zenetörténeti
programsorozat
megálmodója Bordás József dobművész, zenetanár, a Magyar Jazz
Szövetség elnökségi tagja.
A nagykanizsai helyszínen három előadásra kerül sor. 13 órakor
és 14:30-kor egy-egy 60 perces
Matinén térítésmentesen, támogatott formában vehetnek részt az általános- és középiskolás csoportok. A kidolgozott és elfogadott
Házhoz megy a Zenede program a
Nemzeti Alaptantervvel megegyező és azt kiegészíteni kívánó tematika.
Az esti, 18:00-kor kezdődő felnőtteknek szóló előadás kibővített,
90 perces, interaktív zenés, táncos
előadás, mely a 20. század könnyűzenéjének fejlődéséről, illusztrációkkal, projektor kivetítéssel több ze-

^ Véradás
2015.02.10. - (kedd) Zalakaros 12:00
- 15:00 óra. 2015.02.12. - (csütörtök)
Vöröskereszt, N k S u g á r u. 28 10:00 13:00 óra. Fittlesz Mozgásközpont,
Nagykanizsa 14:30 - 16:30 óra.
2015.02.14. - (szombat) Murakeresztúr
- Böllérfesztivál 08:00-14:00 óra

nével és a felnőtt lakosság számára
is érdekes zene-kulturális, zenetörténeti információkkal egészül ki.
Az előadás célja bemutatni a
könnyűzene kialakulását, fejlődését az 1910-es évektől napjainkig
és annak hatását a mai kortárs
klasszikus és populáris zenében
egyaránt: különböző népcsoportok
zenéjének és a jazz poliritmikus
világának ötvözetét; a vokális zene
európai hatását és a fúvós hangszerek összefüggését; az ütőhangszerek színes palettáját és a zenében betöltött helyüket. Az előadásban combo formációban szólalnak
meg a bemutatott művek. Az interaktív előadást a zenekar egy tagja
Bordás József dob-művész, zenetanár vezeti 60 perces előadás keretében. Az előadások a háttérben
projektorkivetítéssel, interaktív
előadás formájában zajlanak.
4 tagú zenekar: Abebe Dániel
BEBE, a Back II Black frontembere énekel, Balogh Roland Príma
Díjas művész, a 2009. Montreux
Jazz-gitár verseny nyertese gitár,
Balogh Zoltán a 2010. Montreux
jazz-zongora verseny döntőse, és
Bordás József a Magyar Jazz Szövetség elnökségi tagja dobol illetve az előadást tartja.Táncosok:
Jász Orsolya táncművész és partnere az adott zenei stílusokhoz
kapcsolódó táncokat mutatják be.

Fogadónap
K a r á d i F e r e n c alpolgármester
fogadónapját 2015. február 11-én
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a
Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tárgyalójában.

A glaucoma (zöldhályog) olyan szembetegség, mely lényege a
szemben található csarnokvíz nyomásának fokozódása, mely kezeletlen esetben a látóideg sorvadásához, a látóideg pusztulásához, látótér kieséshez, végül vaksághoz vezetnek. A glaucoma
gyakoribb magas vérnyomás, cukorbetegség, rövidlátás esetén.
A zöldhályog mindkét szemet szimmetrikusan érinti, sokáig tünetszegény marad, sokszor csak akkor derül ki, amikor már jelentős látótér-kiesést okozott. A szürkehályog, bár természetes folyamat, kevésbé korfüggő. Gyerekeknél is előfordul, de jellemzően
idős korban alakul ki.
A szemlencse elszürkülésével járó betegség a lencsében látható homály formájáról kapta ezt a nevet. A beteg látása idővel egyre inkább olyanná válik, mintha vízfüggönyön nézne keresztül. A
korábban éles képet homályosnak, az élénk színeket fakónak látjuk. Szürkületben fokozottan romlik a látásélesség, egyre erősebb
szemüvegre van szükség, kialakulhat kettős látás, erős fény hatására káprázás jelentkezhet. Ezek a tünetek más, a szürkehályogtól eltérő szembetegség tünetei is lehetnek, ezért szemészeti vizsgálat szükséges a betegség megállapításához és a további
teendők meghatározásához.
Ezért is fontos az évenkénti látás ellenőrzés, hogy megakadályozzuk a látásromlást, illetve a szembetegségek kialakulását.

Használják ki ezt az INGYENES LEHETŐSÉGET 201S.
február 28-ig, térjenek be üzletünkbe!
(Időpontegyeztetés szükséges!)
5ASHALMI

Keressen bennünket, hogy segíthessünk önnek!
Nagykanizsa, Sugár u. 1., tel.: 06-93-799-962
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Ruhakucko

GYERMEK
FARSANGI

UJ SZUPER PRODUKCIO!

JELMEZEK

Nagykanizsán a T E S C O mellett

VASARA!
Hetente megújuló akciókkal!
Gyermek és felnőtt használt ruhák, cipők,
lakástextil, gyermek kiegészítők.
Bizsu és egyedi készítésű ékszerek.

Előadások: hétköznap 18.00 órakor, szombaton és vasárnap 11.00 és 15.00 órakor.
Családbarát kedvezmény:
csütörtökön KETTŐT FIZET- NÉGYET KAP!

InfÖvooal: 0630-401-9507, web: www,eotvoscirkusz,com, Facebook: Eötvös cirkusz.
Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig

C HIUD RENro FJ mSTÁN e i
«2015?02.13.!RENTEK

T *

VALENTIN NAPI FURD0PARTY
DJ SHEPERD

Belépő; 2490.- • Diák (6-18 év)/ Gyermek: 2190.- Nyitva: 21:00-02;00 • CH1LDREN OF DÍSTANCE: 22.00
A szervező a programváltozás jogát fenntartja.

www.furdo-zalakaros.hu
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Kanizsa - Kultúra
Hevesi Sándor
Művelődési Központ

^

jgj*®1
Központ

A KISKANIZSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA az
Ifjúsági Galériában. Megtekinthető: február 10-ig. „MU" - a
Kanizsa Fotóklub tagjainak kiállítása. Megtekinthető: február
11-ig.
Az én hobbim sorozat
„ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK" - id. Bücs Lajos sportbélyeg gyűjteményének bemutatása. Megtekinthető: február
13-ig.
Február 5., 12., 19., 26. 10
óra és 11 óra KEREKÍTŐ mondókás móka 0-3 éveseknek
Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj:
700 Ft/család.
Február 5. 17:30 óra
Világjárók klubja
IRÁN, A NÉGY ÉVSZAK
ORSZÁGA/DÁRIUSZ KINCSE - vetített képes úti élménybeszámoló. Előadó:
Böröcz Zsolt tanár.
Február 7. 15 óra
FARSANGI KÉZMŰVES
JÁTSZÓHÁZ
Program: Farsangi dekoráció
készítés. A részvétel DÍJTALAN!
Február 9. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
W. Somerset Maugham:
CSODÁLATOS VAGY JÚLIA - zenés játék két részben,
(Spirit Színház). Szereplők:
Détár Enikő, Perjés János,
Kiss Ramóna, Sztárek Andrea,
Varga Ádám, Nagy Enikő,
Kroó Balázs, Somlai Valéria,
Borságnyi Dániel. Belépődíj:
3S00 Ft.
Február 14. 10-18 óra
VI. KANIZSAI ESKÜVŐ
KIÁLLÍTÁS
Minden ami esküvő.. .nem csak
menyasszonyoknak! Divatbemutatók, műsorok, ... A belépés DÍJTALAN! Információ:
+36 30 424-14SS.

®s—'

f s

Február 10. 18 óra
KALANDOZÓ
KANIZSAIAK
Kalandozások Észak-Amerika
Nemzeti Parkjaiban- vetítéssel
egybekötött képes úti élménybeszámoló
Előadó: Föld Tamás
A belépés DÍJTALAN

2015. február 5

Történelmi arcképcsarnok
a megyei törvényszéken

A Zalaegerszegi Törvényszéken ünnepélyes keretek között
megnyitották a történelmi arckép kiállítást. A zalai kötődésű
jogászok portréját bemutató
tárlat kialakítására az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) bírósági
történelem és hagyományápolás
tárgyú pályázata révén volt lehetőség.
A Zalaegerszegi Törvényszék
mindig is fontosnak tartotta a hagyományápolást, a történelmi értékek
megőrzését és közvetítését. Maga a
törvényszék épülete is megköveteli
ezt, hiszen évszázadokkal ezelőtt itt
áll Zalaegerszeg vára, majd annak
helyén épült 1730-1732-ben a barokk megyeháza impozáns épülete,
ahol ma a bíróság működik.
Atörvényszék évekkel ezelőtt dr.
Horváth Zsoltnak, a Lenti Járásbíróság elnökének közreműködésével, a Zala Megyei Levéltár letéti
gyűjteményként elhelyezett anyagaiból, a bíróság történelmi dokumentumaiból, illetve régi könyveiből álló tárlatot nyitott a nagyközönség előtt. Ezen tárlat egészült ki
a jogi szakkönyvtár névadóünnepségekor a dr. Degré Alajosról, illetve a Degré családról szóló kiállítással. Mindemellett a bírósági falakat
történelmi fotók és dokumentumok
reprintje díszíti, valamint a régi
épület felújítási munkálatai is meg
vannak örökítve.
„Az eddig meglévő tárlathoz
terveztük évek óta egy történelmi
arcképcsarnok megvalósítását. A
kiállítással a Zalaegerszegi Törvényszék, illetve jogelődei kiemelkedő vezetőinek portréját, illetve a
zalai kötődésű nevezetes jogászokat szerettük volna bemutatni. Az

épülete a Múzeumok éjszakája elnevezésű országos rendezvényen,
valamint a helyi Tourinform iroda
és a Göcseji Múzeum szervezésében elindult „Belvárosi séta" elnevezésű programnak is része.
Atörvényszék elnöke a megnyitó
ünnepségen köszönetet mondott
Lendvai Pálnak, aki 10S darab régi
jogi szakkönyvet ajándékozott a Zalaegerszegi Törvényszék Dr. Degré
Alajos Jogi Szakkönyvtárának 2014
márciusában. Az 1800-as évek végéről, 1900-as évek elejéről származó dokumentumok évtizedek óta
egy söjtöri ház padlásán hevertek,
néhai Fatér József Ferenc ügyvéd
hagyatékaként. A dokumentumok
között van például a Grill-féle döntvénytár, vannak továbbá igazságügyi rendeletek, iratminták, korabeli törvények, törvény tervezetek kiadott kötetei, de horvát nyelvkönyv,
francia szótár, kordokumentumként
az 1891-ben kiadott Nagy-Enyed
pusztulása 1849-ben című kötet, valamint az 1930-as Az Érdekes Újság
decameronja is gyarapítja a könyvtár állományát.

Országos Bírósági Hivatal bírósági történelem és hagyományápolás
témakörben meghirdetett pályázatán a tavalyi év végén sikerült
eredményesen pályáznunk, így az
álomból valóság lehetett" - hangzott el a megnyitó ünnepségen dr.
Sorok Norberttől, a Zalaegerszegi Mint a megnyitón is elhangzott: a
Törvényszék megbízott elnökétől.
digitális grafikai eljárással készült

„Történelmi példára, mintára
mindig szükségünk van. Nem nélkülözhetjük a nagyjainkat!" - idézte dr. Magyar Károly tanácselnök
kiállítás mottóját, hangsúlyozva, az
ő magatartásuk, életművük mindig
példaként kell álljon előttünk. „A
jogász hagyományokat kutatjuk,
emléküket megőrizzük, s megismertetjük a nagyközönséggel. A bíráskodás egyidős a társadalommal,
az állammal, ápolnunk és óvnunk
kell ezt az örökséget" - emelte ki a
törvényszék korábbi elnöke.
A Zalaegerszegi Törvényszéken
ezen örökség ápolás jegyében, a
Nyitott bíróság program keretében
rendszeresen vannak „tárlatvezetések" az iskolástól a nyugdíjas korosztály részvételével. Évek óta
programhelyszín a törvényszék

tárlat összeállítása nem volt egyszerű. Az eddigi levéltári kutatások az
1870-es évekig vezették vissza az
a elnöki névsort, ám a fotókból nem
teljes a rendelkezésre álló anyag.
Néhány felvétel még a mai igazolványképeknél is kisebb méretű volt,
erről nehezen készült a kiállítható
A/4-es grafika. Jelenleg az 1800-as
évek végétől 1940-ig terjed a tárlat,
melyet később tovább lehet bővíteni. Az arcképcsarnok átadásával sikerült egybekapcsolni a már meglévő kiállításokat, amelyek most már
egy egységes bírósági tárlatot képeznek, egy kis időutazásra invitálva az idelátogató vendégeket - tájékoztatta lapunkat Dr. Beznicza Arpád a törvényszék sajtószóvivője.
Kanizsa
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A N a g y k a n i z s a i J á r á s i H i v a t a l J á r á s i M u n k a ü g y i K i r e n d e l t s é g e az
a l á b b i s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n k í n á l e l h e l y e z k e d é s i
lehetőséget:
Óvodapedagógus
Pszichológus
Logisztikai ügyintéző
P é n z ü g y i ügyintéző
G y e r m e k v é d e l m i ügyintéző
M e z ő g a z d a s á g i technikus
M ű s z a k i adminisztrátor
Bolti pénztáros
F ű r é s z ü z e m i dolgozó
Faipari s e g é d m u n k á s
Autóvillamossági szerelő
Kárpitos
Gyümölcsfa metsző

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
középfokú
8 általános
szakirányú
gyakorlattal
8 általános
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megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés

^ f III.21.-IV.19. Kos
Ha szeretettel közeledik a családtagjaihoz, hamarabb megoldódnak a gondjai,
mint azt gondolná. Parancsra ne várjon tőlük semmit sem, mert nem lesz köszönet
az elvégzett munka minőségében.

szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint

IV.20.-V.20. Bika
Ha végre felülkerekedik minden akadályon,
amelyek eddig eltántorították a munkahely
változtatástól, minden gondolkodás nélkül tegye meg az első lépéseket. Helyezze stabilabb alapokra a családja, és a saját életét.

Kövessen minket
a Facebookon is!

^ V . 2 1 . - V 1 . 2 1 . Ikrek

ii Helikon

Az Ön rádiója
Kanizsán

A N a g y k a n i z s a i Járási Hivatal Járási M u n k a ü g y i Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban b ő v e b b felvilágosítást a kirendeltségen (8800
N a g y k a n i z s a , F ő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) v a g y a
w w w . m u n k a . h u h o n l a p o n kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

Kicsit melankolikus hangulatban lesz a hétvégén. Ne vállaljon fel semmiféle konfliktust, mert most kikapcsolódásra, pihenésre
lesz szüksége. Vásárolja meg azt, amire vágyakozik, s a hangulata is mindjárt jobb lesz.
^

VI.22.-VII.22. R á k

Egy váratlan esemény hatására szinte azonnali döntésre kényszerül. Mielőtt kimondaná a végleges választ, vitassa meg kedvesével is a kérdést. Érzelmi élete így hosszú
távra kiegyensúlyozottá válhat.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán

RITKA
JEGYZÉKNŐI NÉV BE VEVŐ

ISMERETLEN
SZERZŐ
AFÖRIZMAJA

2

•

T

•

eőe .RÉMALOM
AZ ..
FENYlTÖ UTCABAN- NEWTON
SZÓCSKA

HÉLIUM
PARFÜMMARKA

•

•

T

1 •

MESSZIRE
HAJLT
RÉGI RÓMAI PÉNZ
DÉL-AFR.
POLITIKUS
ABONY
HATARAI!

•

•

FRANCIA ÍRÓ
(ÉMILE)

•

•

•

•
LONDONI
EGYES!
AGRÁR-ALKATRÉSZ

KISS ....
KATE

•

WEBKAMERA
MUTATJA
AZ Ö SZEMSZÖGÉBŐL

LIS
NEM
VALÓDI

•

KÉST FEN

NÉMÁN
SÚG!

16-te-AS
TÁBORNOK

MÜPALA

TÁRGY RAG

T

•

NORVÉG
AUTÓJEL
ALFÖLDI
VAROS

•

'

ÉSZAKI
MADÁR
RÉSZBEN
RÉMÍTŐ!

RÓMAI 50

DIAGONA-

EURÓPA
KUPA
RÉSZBEN
ALÁÁS!

T
FAIPARI
MUNKÁS
BÚTORMÁRKA

•

V"

•

•

KICSINYÍTŐ KÉPZŐ

T

HAD

TEREMTŐ
PÁZSIT
VÉGE!

•

•

... GRECO
(FESTŐ)
FILMBÉLI
OROSZLÁN

SZINTÉN
SZIGETVAR HŐSE
A MAGASBAN

•

•

..-SZAJA •
ELÁLL"

•

•

•

SZTORI
GALARÉSZLET1

1.21.-II. 19. Vízöntő

•

ENGETÖ5
(ANG5ZER

L
Y

ÉLET
SZAJSZÉLEK!

SZÖVEGÍRÓ.
RAPPER. ...
(PÉTER)
FLUOR

•

•

Ahétvégéig nyugodjon le, és ne válaszoljon
agresszívan még az idegesítő kérdésekre
sem. Annál is inkább, mert egy kellemesnek ígérkező találkozás részese lehet, és kár
lenne elrontani a többiek hangulatát.

Testileg és szellemileg rendelkezik mindazokkal az energiákkal, amelyekre szüksége
lesz a lakása átrendezéséhez. Készítsen előzetes tervet, ha mindennel végezni akar tavaszig, mert a jó idő elcsábítja hazulról.

EGYÉNISÉG

•

X X.23.-XI.22. Skorpió
Abolygóállások szerint a hétvégén egy kellemes esemény elterelheti a figyelmét a házimunkáról. Emiatt ne érezzen lelkiismeretfurdalást, most van itt a farsangi mulatozás
ideje. Ápolja ön is a hagyományokat.

XII.22.-I.20. Bak

FOGADALOM

H[VÓ SZÓ

W

Ha nem akarja elveszíteni a régi barátait,
keresse fel gyakrabban a társaságukat.
Vesse be magát intenzívebben a lakókörzete társasági életébe. Meglátja, a régi
emlékek szinte megfiatalítják.

•

MORSE
KŐVETŐJE

•

Anyagi helyzete stabilnak mondható, csupán egykori kedvesével kellene szorosabbá
fűzni a kapcsolatát. A farsang időszaka jó
alkalom lehet egy románc kialakulásához.
Ha többet tesz érte, sikerülni fog.

^ X I . 2 3 . - X I L 2 1 . Nyilas

f

TÍZ.
ANGOLUL

•

VIII.23.-IX.22. Szűz

Hamarosan tapasztalni fogja, pozitív energiája átsugárzik a környezetében lévőkre is. Ezáltal ők is hasznosítani tudják megújult erejüket a napi teendőik ellátásában. A farsangolás
jól kezdődött, a barátai várják a folytatást.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg

HASAD

•

•

A bolygóállások szerint ezekben a hetekben
kedvező lehetőségek közül válogathat. Higgadt hozzáállással a kezdeti nehézségeket
könnyedén legyőzheti. Ha így tesz, anyagiakban is gyarapodni fog.
^

1

•

•

•

TÁPLÁL

A

EGYSEJTŰ
ÉLŰLÉNYEK

213 SAVI

NITROGÉN

•

T

•

TOLLBA
MOND
ÁLLATI
5ZÖR

ATALIA
VÁLTOZATA
SZKlTA

•

•

KÖNYÖRÖG

•

II.20.-III.20. Halak

AKALIUM
VEGYJELE

Amilyen kellemesen érezte magát az elmúlt
hétvégén, ugyanolyan jó kilátások várnak
önre a következőn is. Ha továbbra is jó csapattagok veszik körül a munkahelyén, jobb
eredményt érhet el, mint egyedül.
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Ahogy azt Hóbár Péter trénertől
megtudtuk, a küzdelmi edzés lényege, hogy az edzésen gyakorolt technikákat különböző küzdelmi helyzetekben és idegen partnereken gyakorolhatják a gyerekek. A körülmények és az ellenfelek hasonlóak
mint egy versenyen, de nyilván a tét
A Kanizsa Teniszcentrum
és a nyomás kisebb. Kiváló lehetőadott otthont az LNL GROUP
ség a fejlődésre és gyakorlásra a
SOLUTIONS ötödik pontszerző
környező klubok fiatal sportolóival.
teniszversenynek Nagyaknizsán,
ahol IS pár indult nyolc városSzeretnének ezzel a klubnál haból.
gyományt teremteni és minden hónapban egy hétvégi napot kijelöltek
a közös felkészülésre. Ugyanakkor
A színvonalas mérkőzések után
nem csupán a az ifjú judokáknak,
a döntő talán az utóbbi időszak
hanem a régiós bíróknak is lehetőegyik legszínvonalasabb párharcát
séget kívánnak biztosítani a gyahozta, melyet a pécsi páros nyert
korlásra, hogy minél több párharcot
meg a szintén nagyszerűen játszó
tudjanak levezényelni.
dr. Füle Attila - Perendy Tamás
nagykanizsai duó ellen.
Az első küzdelmi edzésre az
A Tatai Olimpiai Központban vesztes mérkőzéssel a dobogó máAz LNL GROUP SOLUTIONS
került sor az idei cselgáncs Ma- sodik fokára állhatott (képünkön NJK csapatán kívül a környező
- a fedett szezon S. pontszerző - gyar Kupára, s a kedvezőtlen balról). Az NJK dzsudókájának ez egyesületektől, (Kaposvár, Marcapáros teniszversenyének végeredidőjárási viszonyok ellenére is 85 volt az idei első megmérettetése és li, Nagyatád, Somogyszob, Zalaménye: I. Magyar Attila-Gál
cselgáncsozó lépett tatamira a kisebb betegsége ellenére is jól vet- egerszeg) jöttek el cselgáncsozók
Krisztián (Pécs), 2. dr. Füle AttilaKomárom-Esztergom megyei te az akadályt. A sportoló az ezüstös és mindenki gond és sérülés nélkül
teljesítette az öt állás és négy földPerendy Tamás (Energia Szabadnyitánya után még számos feladat
városban.
harc küzdelmet. A tréningen majd1
idősport Klub Nagykanizsa), 3.
előtt áll a versenyévad folyamán.
Mátó Elemér-Polgár Tamás (EnerA Nagykanizsai Judo KlubAz egyesület háttér munkái is ja- hetvenen vettek részt az egészen
gia Szabadidősport Klub, Csurgó) Röntgen Kanizsa színeit a női 63 vában zajlanak, hiszen nemrég kerí- piciktől a felnőtt korosztályig.
és Minor Levente-Rácz Attila (Na- kg-ban Mihovics Szabina képvisel- tettek sort az első úgynevezett küzP.L.
gyatád). A vigaszág végeredmé- te, aki végül három nyert és egy delmi edzésükre régiós szinten.
nye: I. Nagy Csaba-Borsos Tamás
(Röpte TC Nagykanizsa, Csurgó/,
2. Pápa Sándor-Pápa Valentin (Nagyatád/), 3. Fazekas Arpád-Nagy
Béla (Marcali) és Kiss LászlóA Vasas SC Kovács Pál-vívó- a kanizsaiak egy hetedik helyet
Dolezsár Bence (Röpte TC). Díjacsarnoka adott otthont a kadet gyűjtöttek be.
zottak: a nagykanizsai versenyek
korú (16-17 évesek) kardozók
Nyugodtan
mondhatom,
1200. nevezését a Boros Győzőmagyar bajnokságának és az or- Milassin Mór magyar bajnoki ezüstKeszei József (Zalaszentgrót) pászágos viadalon a Nagykanizsai érme váratlan, de annál szebb eredros adta le. A teniszcentrumban az
TE 1866 kardozói (Milassin Mór, mény volt, mivel ennél a korosztályévek folyamán 8S0. nevező a Mátó
Dobó Ádám, Horváth Barna, nál még két évvel fiatalabb. Az utóbElemér-Polgár Tamás duó volt.
Abay Nemes Ádám, Farkas bi időben ráadasul sérüléssel is bajló-

Pécsi
győzelem
a teniszezőknél

Kupaezüst Tatáról

Milassin Mór ezüstérmes a kadet ob-n

Az ötödik forduló után a pontversenyben átvette a vezetést az
utóbbi időben mind kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó dr.
Füle Attila.
A pontverseny állása: 1. dr. Füle
Attila 71 pont, 2. Nagy Csaba és
Minor Levente 6S, 4. Perendy Tamás 61, S. Péntek István 60.
A következő versenyre február
14-én kerül sor, ami szintén nyílt
páros versengés lesz.
P.L.

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Balaskó István (Nagykanizsa), telefon: 0630-597-1530 (7690K)

Otthoni munka! Borítékolás és
egyéb csomagolási munkák: 06-90603-607
(http://audiopress-

Márton, Krasznai Kristóf, Flumbort Sára, Mádé Réka és Horváth Kitti) is pástra léphettek.
Kadet Vívó Magyar Bajnokság,
Budapest. Jobb kanizsai eredmények. Kadet férfi kard (1998 és
utána születettek; 57 induló): 2.
hely Milassin Mór, 20. Farkas
Márton. Kadet női kard: (35 induló): 11. Flumbort Sára.
Csapatban a fiúknál az NTE
1866 I a nyolcadik, az NTE II a 11.
helyen végzett, a lányoknál pedig

dott, így teljesítménye még értékesebb számunkra. A versenynap során
végig kiegyensúlyozottan, koncentráltan vívott és örülünk nagyon az
ezüstéremnek. A jövőre nézve eredménye azért is bíztató, mivel a következő versenyszezontól még két esztendőt tölthet el ebben a korcsoportban. A csapateredményeknél meglepetés lett volna, ha a fiúk vagy a lányok a négy közé kerülnek, hiszen
fiatal versenyzőkkel álltunk ki. A soron következő verseny a junior magyar bajnokság lesz és Dobó István-

hungary.webnode.hu,
209104517) (7691K)

mindenben"
be.

635 Ft/p, 06-

jeligére a Szerkesztőség-

VEGYES
Nk-i, 50/180/80, fiatalos, sportos,
ápolt, házias, nem dohányzó, józan
életű, egyedülálló férfi komoly kapcsolatra keres karcsú, ápolt, házias,
nem dohányzó, kedves lányt, hölgyet.
Tel.: 0670-389-0745 Levelek: „Társ

Előnevelt csirkék 430 Ft-tól már
most rendelhetők tavaszra. Vörös tojók,
kendermagos, húshibrid, újfajta kapirgálós, nagytestű vegyes. Naposkakas:
60 Ft/db. Termelői árak. Ingyen szállítás. Összeírókat keresünk. Boglári Ba-

nak igencsak fontos lehet a márciusi
Európa-bajnokság szempontjából.
így a cél egyértelmű esetében: egy
érem és a válogatott kerettagság
megtartása - fogalmazott a kanizsaiak trénere, Piecs Adrienn.
romfitenyésztő,
tel.: 0685-353-200,
0630-9899-754 (7692K)

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóüve; forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd u. 5.

Tel.: 06-7Q-5CB-7810, 06-70-518-53B5
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Kubától Szabadkáig
Ugyan a februári Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékversenyen nem indul, ettől
függetlenül mozgalmas hetei voltak Benkő Lászlónak, a Kanizsa
Box Klub-Botos-akadémia magyar bajnok öklözőjének (képünkön edzőjével, Botos Andrással).

- Sajnos a Bocskain nem tudok indulni mivel lebetegedtem, elkapott az
influenza-járvány - mondta a 69 kgban országos első Benkő. - Ajanuári
kubai utam a válogatott kerettel viszont nagyon jól sikerült. Személy
szerint én is rengeteg pozitív visszaj elzést kaptam a válogatottbeli edzők-

től, úgy érzem, meg voltak elégedve
az ott nyújtott teljesítményemmel.
Egyben nagyon tanulságos is volt az
út, hiszen számos dolgot tudtam ellesni és elsajátítani a közös munka
során, amit majd én is szeretnék továbbadni a Botos Akadémia ifjú növendékeinek. Egyébként fantasztikus
emberek a kubai edzők és a sportolók, valamennyien sokat segítettek a
tréningeken a felkészülésem során.
Összességében kemény 10 napon
voltam túl, de helyt álltam és bátran
kijelenthetem, a kubai alapozással a
hátam mögött súlycsoportomban, 69
kg-ban bárki ellen jó eséllyel szállhatok harcba. Nem is oly' sokára kopogtat ajtónkon az Európa-bajnokság,
melyre nem is rosszak az esélyeim,
tehát az elkövetkezendő időben energiáimat erre a versenyre összpontosíthatom. Igyekszem minél jobban teljesíteni és még több sikert elérni
Nagykanizsa egyik jelenlegi sportékkövének, az ökölvívásnak.
A szerbiai Szabadkára volt hivatalos többek között a Kanizsa Box Klub
versenyzője, Kondákor Emília is (képünkön szintén trénerével, Botos

Szurkolók, ultrák jótékonykodtak

A helyosztók keretében a mecscsek úgyszintén nem voltak egyoldalúak, a harmadik helyért vívott

Andrással), aki egy ottani nemzetközi
versenyen léphetett kötelek közé.
A KBK bokszolója a junior 48
kg-osok erős mezőnyében versenyzett és végül a két győztes
mérkőzés után a fináléban nyújtott
teljesítménye az amúgy előkelő
második helyre volt elegendő.
P.L.

Kanizsai
top-győzelem

Múlt szombaton a II. Jótékonysági Kupa teremfoci torna
küzdelmeire került sor a Zsigmondy-csarnokban és a rendezvényre végül 12 csapat adta le
nevezését.
Az együttesek közül az A-csoportba a Sand SE, FC Regnye,
Dél-nyugati Srácok I, Ultras Hévíz, Újpest Ajka, Sormás hatos került, míg a B-csoportban az Újpest
Kanizsa, Sasok, Dél-nyugati Srácok II, Arizóna, Arancia és a Pókok legénysége mérkőzhetett egymással.
A csoportmérkőzések után az
A-ban a Dél-nyugati Srácok II
végzett a Pókok előtt, a B-ben pedig a Sand SE-t követte a Délnyugati Srácok I gárdája, így ez a
négyes volt érdekelt az elődöntő
küzdelmei során. A négy között
aztán jöhetett egy igazi presztízscsata a Dél-nyugati Srácok I Dél-nyugati Srácok II párosítása
nyomán, melyben az egyes egység nyert a kettes ellen 1-0-ra,
míg a Sand SE - Pókok találkozón 0-0 után hetesek döntöttek 2-1-gyel a Pókok kerültek a fináléba.
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A Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség és a Gejzír-Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE rendezte a legrangosabb és legszínvonalasabb megyei asztalitenisz versenyt a férfi TOP12 bajnokságot. A versenynaptár zsúfoltsága miatt a
verseny a tavalyi évről átcsúszott erre az esztendőre.

mérkőzésen a Sand nyert 2-1-re a
Dél-nyugati Srácok II ellen, a tornagyőzelmet pedig a Dél-nyugati
Srácok I csapata (képünkön, melyről hiányzik Cs. Horváth Gábor)
szerezte meg, hiszen az egész napos torna utolsó felvonása keretében 2-0-ra múlta felül a Pókok
együttesét.
II. Jótékonysági Kupa teremfoci
torna végeredménye: 1. Dél-nyugati Srácok I, 2. Pókok, 3. Sand
SE, 4. Dél-nyugati Srácok II. Különdíjasok. Legjobb kapus: Szakmeiszter Ádám (Sand SE). Gólkirály: Béli Milán (Dél-nyugati Srácok II). Legjobb játékos: Anger
Tamás (Dél-nyugati Srácok I)

- Rendezvényünk természetesen célzott volt, akivel jótékonykodtunk, neki vásároltunk be tartós élelmiszereket, háztartási
cikkeket - fogalmazott a szervezők részéről Budai Barnabás. Ráadásul ezen felül rengeteg ruha és játék is érkezett, ami a családsegítőhöz került, ott pedig
szétosztják. Nagyon sok segítséget kaptunk a szervezésben Járik
Viktóriától és Stimecz Fridolintól és azt is megjegyezném, hogy
a torna keretében még egy lánykérésre is sor kerülhetett a nap
során...
P.L.

A versenyre megyénk legjobb
12 versenyzőjét hívták meg és két
hatos mezőnyre osztották a mezőnyt, ahol körmérkőzéses formában döntöttek a csoportok helyezéseiről. Az A-csoportban Nyirő
József nyert veretlenül Barabás
Balázs előtt, míg a B-ben Berdár
Norbert végzett az élen veretlenül
Kahotek Kristóf előtt. A döntőbe
jutásért Nyírő Kahotekkel, Berdár
Barabással játszott. Mindkét mérkőzésen a két esélyes nyert, így
összejött a mindenki által várt
döntő. Berdár Norbert a fináléban
magabiztosan verte hévízi vetélytársát és győzött a versenyen.
Asztalitenisz férfi megyei TOP12 végeredmény: 1. Berdár Norbert (KSSE), 2. Nyírő József (Hévíz), 3. Kahotek Kristóf (KSSE) és
Barabás Balázs (Gyenesdiás).
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Hevesi Sándor Művelődési Központ

Rátkai-bérlet
W. Somerset Maugham

CSODÁLATOS VAGY, JÚLIA
zenés játék 2 részben
(Spirít

Színház

előadása)
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8800 Nagykanizsa. Bajcsy-Zs, U. 36/a

ó
Szereplők:

Détár Enikő, Perjés János, Kroö Balázs,
Nagy Enikő, Sztárek Andrea, Puskás Dániel,
Mezei Réka Léda, Szakcsi Ákos

Tel./Fax: 9 3 / 3 1 9 6 4 B , 2 0 / 9 3 1 9 6 4 0

tí-

E-mail: luhacsesfia@chello.hu, Eukacsesfia@gTnail.com

TEGOLA bitumenes zsindelyek
gazdag minta- és színválasztékkal

TEGOLAHS
iraaiiEii

t

VILLÁS,
••

COLOR színes szigetelő lemez (bontás nélküli
palafeiújitáshoz) és bitumenes szigetelő lemezek
• széles választékban lapostetökhűz.

CREATON^,

flgEHEHB

Rendező: Sztárek Andrea

told holyott mondd: BRAMAC

MÜIE23'

Belépődíj: 3.500 Ft

MBJJIJ^.1

•
mj^g

• » •

KLC5BER

Tetőfedés, lapostetö szigetelés, ács- és bádogos munkák vállalása

több évtizedes gyarkolattal.

n

DIALÓG

OKTATAS ES
VIZSGÁZTATÁS
HELYBEN!

Nyelviskola és Vizsgacentrum Nagykanizsa

HIHETETLEN
KEDVEZMÉNYEK*
a január-februári tanfolyamokon!
0 A N G O L , NEMET. OLASZ
0
0
0
0
0

csoportos vagy egyéni képzések minden tudásszinten
Vizsgafelkészítő t r é n i n g e k (angol, német)
Érettségire felkészítés (angol, német)
GARANTÁLT NYELVVIZSGA (angol, német)
KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓKNAK (angol, német)

Cégeknek kihelyezett oktatás

O R I A S I , egyéb K E D V E Z M E N Y E K
SZINTE M I N D E N K I N E K
8800 Nagykanizsa, Kinizsi u, 2/a

Telefon: ( 9 3 ) 3 2 6 - 4 1 3 • M o b i l : ( 3 0 ) 4 0 0 - 5 2 5 3
E-mail: d i a l o g @ d i a l o g n k . h u , Web: w w w . d i a l o g n k . h u
• R é s z l e t e k ; ü g y f é l s z o l g ál á l u n k o n

• www.dialoflnk.hu oldalunkon.

F. N y . r e g . :

20-0134-04

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP

©i

XXVII. évfolyam S. szám
2015. február 12.

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051

www.voksh.hu,nagykanizsa@voksh.hu
Nyt. szám: E-000883/2014.

Induló tanfolyamaink:
OKJ-s targoncavezető,
emelőgép-, rakodógép kezelő

TAVALYI ÁRON
Február 20. (péntek) 14.00 óra
(vizsga: március 11.)
Személygépkocsi, moped
vezető tanfolyam jelentkezés:
Február 19. (csütörtök) 16.00 óra
Tehergépkocsi, nehézpót, B+E
tanfolyam jelentkezés:
Február 17. (kedd) 16.00 óra
Érdeklődni a megadott
elérhetőségeken,
Beke Ivett irodavezetőnél lehet.

25 ÉVE KÉPEZZÜK
A VEZETŐKET!
(Stat.2014-3-4 né. VSM: "B" E: 74,57-79,17%. F:
71,437-75%. "C" E: 83,337-100%. ÁKÓ: "B" Gy:
108,247-130,05%. "C" Gy: 100,697-101,72%)

Kövesse híreinket
honlapunkon
www. kanizsaujsag. hu

Termelői vásár bölér bemutatóval fűszerezve
Az idei év első, immár hagyományos termelői vásárán a régi,
hagyományos népi disznóvágás
hangulatába is bepillantást
nyerhettek az érdeklődők. A vásárcsarnok mögötti parkolóban
adott volt ehhez minden: a hó, a
csípős hideg, s ha netán nézelődés közben valakinek belső melegítésre volt szüksége, pálinkával, forralt borral vagy teával
fűthette magát.
A rendezvény megnyitója előtt
sajtótájékoztatót tartott Dénes
Sándor városunk polgármestere, a
rendezvény házigazdája, V Németh Zsolt, a Földművelésügyi
Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára, a rendezvény fővédnöke, valamint Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térsége országgyűlési képviselője, a
rendezvény védnöke.
Köszöntő szavaiban Dénes Sándor utalt a kettős rendezvény jelentőségére, melyek közül régebben a
disznóvágás mindig ünnepet jelentett a családok életében. Több mint
egy éve fogalmazódott meg a termelői vásár ötlete - mondta. Sikeres volt a kezdeményezés, akárcsak a böllér bemutató, hiszen sokan - főleg a gyerekek -, még nem
láttak disznóvágást.

V. Németh Zsolt elöljáróban
megjegyezte, amikor egy évvel ezelőtt vidékfejlesztésért felelős államtitkárként Kanizsán járt, még
nem gondolta, ha legközelebb jön,
egy újabb szerepkörben is legalább annyi köze lesz ehhez az
eseményhez. Most már a környezetügy és az agrárfejlesztés mellett
a hungarikumokért is felel, és
mind a három területhez kapcsolódik a mostani rendezvény. Példaként megemlítette, az agrárfejlesztés egyik formája lehet a rövid ellátási lánc kiépítése, a közvetlen
értékesítés. A gazdák körében végzett felmérések azt mutatják, hogy
2010-től 49 százalékkal nőtt az értékesítő gazdák száma. Azoké,
akik közvetlenül kiviszik a piacra
a termékeiket. Több mint 200 termelői piac működik az országban,
és a számuk egyre gyarapodik. Ezt
segíti a 2014-20-as programozási
időszak fejlesztési lehetősége is,
hiszen 26 milliárd forintot fordítanak a rövid ellátási láncok fejlesztésére - magyarázta, és ennek érdekében fontos lesz a helyi termék
minél kevesebb áttéten történő értékesítése. Támogatják a közvetlen
értékesítést, hogy ne kelljen kontinenseken keresztül szállítani a terméket. Arra inspirálják az EU-t,
hogy a termékeket azon a helyen
értékesítsék, ahol azt megtermel-

ték. Ezért alakulnak ki a 40 kilométeres körzetekben lévő értékesítési helyek.
Cseresnyés Péter az elhangzottakat kiegészítve megemlítette, a
szórakozást is nyújtó böllérfesztiválnak más jelentősége is van. Hiszen tájegységenként változott a
feldolgozás módszere, az ételek
ízesítése. Éppen ezért fontos, hogy
megmaradjanak e hagyományos
ízesítések, az étkek jellegzetes
ízvilága, a közösségeket összetartó
nemzeti kultúránk ápolása.
A vásárcsarnokba érkezőket
szín, íz és illat kavalkád vette körül. A Vásár(olj) Kanizsán Termelői Vásár ünnepélyes megnyitóján
mindhárom vezető köszöntötte a
közönséget, majd folytatódott a
disznótoros hangulat, a látványos
disznópörzsölés, melybe a gyerekeknek jó példát mutatva V. Németh Zsolt államtitkár is bekapcsolódott. Aki bírta a hideget, a vásárcsarnok parkolójában betekintést nyerhetett a húsfeldolgozás
teljes folyamatába. A szórakoztató
programok sorában a színpadon
felléptek a kiskanizsai Pipitér
Óvoda apróságai, a Zabszalma és a
Kanizsa Csillagai Együttes tagjai,
valamint a Zalagyöngye Táncegyüttes táncosai.
B.E.
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Tisztítják
a Principális medrét
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Újabb helytörténeti kiadványok

A felső, 14 kilométeres szakaszon két hete kezdődött munkálatok után ezen a héten Nagykanizsa térségében is megkezdték
a korábban számos kiöntést
okozó Principális-csatorna medrének tisztítását - tájékoztatta a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója pénteken az
MTI-t.
Gaál Róbert közlése szerint a
Principális Kiskanizsa és Bajcsa
közötti, mintegy 9 kilométeres alsó szakaszán hétfő óta folynak a
növényzetirtási és kotrási munkálatok, amelynek során eltávolítják
a mederben lévő és a kiviteli
munkát akadályozó növényzetet,
valamint az iszapot. Az időjárástól függően várhatóan tavasszal
fejeződnek be a tisztítási munkálatok.
A térséget érintő feladatok költségvetése meghaladja a 100 millió
forintot, a befejezése után Nagykanizsa térségében is biztosítva
lesz az árvizek akadálymentes lefolyása. A lakott területek védelme
érdekében a vízügyi szakemberek
azonban továbbra is szükségesnek
tartják az árvízvédelmi töltések kiépítését is.
Az igazgatóság január 21-én tájékoztatta arról az MTI-t, hogy az
elmúlt években önkormányzatoktól és gazdálkodóktól a kiöntések
miatt érkezett panaszok kapcsán
sürgőssé, halaszthatatlanná vált a
Principálison a kotrási munkák elvégzése. A problémát az okozza,
hogy a csatorna medrét benőtte a
növényzet, a meder iszapossá vált,
de hiányoznak a védművek is a
part mentén.
A két szakaszra osztott munkálatok első lépéseként a Felsőrajk
és Magyarszerdahely közötti 14
kilométeres felső szakaszon kezdték meg először a mederkotrást,
valamint a növényzet irtását. A
munkálatok költsége ezen a szakaszon mintegy 34 millió forint, s a
feladatot az időjárástól függően
ezen a területen is várhatóan tavaszra fejezik be.
MTI - Kanizsa

Három helytörténeti kiadványt mutattak be - köszönhetően a város önkormányzatának, a
Nagykanizsai Városvédő Egyesületnek és a Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskolának - a Halis
István Városi Könyvtárban.

kiváló történészek, építészek és
szakemberek, mint mesterdetektívek a felszínre hozzák az életünkkel,
városunkkal kapcsolatos emberi történeteket, és bemutatják azokat a
helyszíneket, műalkotásokat, ahol e
közös történetünk lejátszódott a
múltban és lejátszódik napjainkban.
Tegyünk tehát közösen egy kaniA bemutatón megjelent Prof. Dr. zsai sétát ma este itt az Erzsébet téGadányi Károly, a Nyugat-ma- ren, hogy rácsodálkozhassunk e
gyarországi Egyetem rektor-he- gyönyörű térre, büszkeségünkre a
lyettese, aki az önkormányzat ki- múlt szemüvegén át, ezzel is előseadásában megjelent Hová megy a gítve a megismerést - javasolta a
hallgatóságának. - Lássuk e teret a
gőzös című kötetet lektorálta.
Köszöntőjében Cserti Tibor, az 100 esztendeje létezett formájában,
egyesület elnöke többek között el- szobraival és a megújulásának stácimondta, az 500 példányban készült, óiban, hogy rajta keresztül önmavárosunk főterével foglalkozó 40. gunk változását is megérezhessük.
kiadványból 150-et átadott az egye- Majd pedig e séta után induljunk el a
sület az önkormányzat részére azzal kanizsai gőzössel azokra a települéa céllal, hogy intézményei révén a sekre, ahol a Kanizsa név közös érdiákok számára is elérhetővé váljon téket jelent, megtudva, hol találhatóa mű. Emellett tervezik angol és né- ak névrokonaink a világban. Ha pedig megtettük ezt a kis utazást a
met nyelvű megjelentetését is.
Köszöntő szavaiban Dénes Sán- könyvek segítségével, mondjunk
dor polgármester kiemelkedőnek és köszönetet a szerzőknek és mindegyben jelképesnek tartotta, hogy azoknak, akik segítették ezen kötevárosunkban hagyománnyá lett az tek létrejöttét személyes értékeik, tuilyen témájú publikációk kiadása és dásuk, és emlékeik közreadásával. A
támogatása, mert úgy gondolja, köz és a közösségünk érdekében hogy egy közösség identitásának, fejezte be gondolatait a városvezető.
egy város összetartozásának egyik
A szerzők munkáját méltatva a kölegfontosabb pillére a múlt és a jelen teteket Balogh László, a közgyűlés
megismerése. A múlt pontos, hiteles Humán Bizottságának elnöke mutatta
és torzításoktól mentes feltárása nél- be. Kincsünk a Nagykanizsai Honiskülözhetetlen ahhoz, hogy jövőt mereti Füzetek 40. kötete Kunics Zsuépíthessünk - jegyezte meg, hiszen a zsa: A Nagykanizsai Erzsébet 100
múlt jelenti mindenhez az alapot. éve, 1850-1945; Horváth István: A
Ezért nagy öröm - folytatta -, hogy Nagykanizsai Erzsébet tér felújítása;

és Deák-Varga Dénes: A Nagykanizsai Erzsébet tér új szobrai című tanulmányát tartalmazza. Deák-Varga
Dénes a „Hová megy a gőzös?" című
kis könyvecskéjében a világ Kanizsáit kutatja. (Ez utóbbit márciustól lehet
megvásárolni a Deák Könyvesházban.) A bizottsági elnök megjegyezte
azt is, hogy a főépítész úrnak még ahhoz is volt energiája, hogy írjon egy
újabb „Kanizsai séta" című városismertető füzetet. Ez utóbbiról Szermek
Zoltán, a Dr. Mező székhelyintézmény igazgatója beszélt. Elmondta,
„Körséta a belvárosban" címmel két
kiadást is megélt már dr. Cseke Ferenc tanár tájékoztató füzete, amelynek tartalmilag kibővített, és formailag teljesen új kötetét hozták most létre. Az iskola jubileumi programsorozata keretén belül célul tűzték ki a kiadvány frissítését, aktualizálását, ezzel is emlékezve az oktatási intézmény egykori tanárára, Dél-Zala bakancsos turizmusának elterjesztőjére.
Dr. Cseke Ferenc 1939. március 1-jén
született, és 1999. június 19-én hunyt
el. Az 1980-as évek közepétől városunk honismereti mozgalmában tevékenykedett kiadói, kutató, szervezői
és műemlékvédelmi területeken, valamint a Városvédő Egyesület Helytörténeti Bizottságának elnöke is volt.
Több munkája megjelent a Nagykanizsai Honismereti Füzetek sorozatban,
a Cseke emléktúra is minden évben
őrzi emlékét. A kötet aktualizálása során felmerült, hogy tágabb ismeretekkel bővítsék ki. Ekkor kérték fel
Deák-Varga Dénest, városunk főépítészét arra, hogy írja meg az új kiadvány szövegét, aki több kirándulási
lehetőséget megemlítve a belvárosi
sétát kiegészítette a városkörnyék bemutatásával. Míg a város fontosabb
intézményeit térkép jelöli. Az iskola
tervezi a kötet digitális könyvként való megjelenését a Tourinform Iroda és
a Mező gimnázium honlapján.
Az esten zenei összeállítással a
Kőrösi Csoma - Péterfy Sándor Altalános Iskola, valamint a Dr. Mező
Ferenc - Thúry György Gimnázium
és Szakképző Iskola Székhelyintézményének diákjai működtek közre.
B.E.

- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
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Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.:
+3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
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Netezz és tanulj angolul, nagyi!
A nagy sikerre való tekintettel
az önkormányzat és az Idősügyi
Tanács idén is elindítja netes és
angol nyelvi tanfolyamát. Február 26-ig még jelentkezhetnek az
időskorúak az ingyenes, 30-30
órás képzésekre.
Erről pénteki sajtótájékoztatóján
számolt be városunk polgármestere,
Balogh Lászlóval, az Idősügyi Tanács titkárával és dr. Szabados Gyula idősügyi referenssel közösen.
Dénes Sándor bejelentette, hogy
- mivel pozitívak voltak a visszajelzések a tavalyi, több turnusban
megtartott tréningek kapcsán idén tavasszal is útnak indítják az tréningeken túl webmaster, azaz
említett tanfolyamokat.
weblapkészítő szakkör is lesz.
- A számítógépkezelés alapjait
Ehhez dr. Szabados Gyula időssajátíthatják el az idősek az ügyi referens hozzáfűzte: a közösEzüstnet program keretein belül. ségi szolgálatukat az idősek tanítáIlletve, a 30 órás angol nyelvi sával töltő fiatalok segítségét,
képzésen bevezetik őket az ide- munkáját a 60plus idősügyi honlap
gen nyelvbe - fogalmazott pol- szerkesztésében is igénybe veszik.
gármester.
- Mivel 27 idősügyi klub működik
Balogh László, az Idősügyi Ta- Kanizsán, elmondhatjuk, meglehetőnács titkára a fentiek mellett arról sen aktívak a helyi nyugdíjasok. A
is tájékoztatott, hogy idén a netezés klubok rengeteg programot szervezalapjait és az angol nyelvet okító nek, ám sokszor az emberek nem tud-

nak róla, ugyanis a sajtó nem tud
mindig, mindenhol ott lenni, hogy tudósítson róluk. Éppen ezért a közösségi szolgálatukat töltő diákok, akik
úgy döntöttek, az időseket segítik, e
honlap szerkesztésében, információval való feltöltésében is kapnának feladatot. Mégpedig, hogy 2-3 klubot
„bevállalnak", amolyan sajtósként
pedig tudósítanának az ott történő
eseményekről, a klubéletről, amit aztán feltöltenének erre a honlapra összegezte dr. Szabados Gyula.
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A sajtótájékoztatón elhangzott a
nyelvi képzés kapcsán, tavaly 6080 - an vettek rajta részt, idén többet várnak. Az angol oktatás a Batthyány gimnáziumban és a Dr.
Mező Ferenc gimnáziumban lesz.
Bő két hétig lehet jelentkezni - a
jelentkezési lap kitöltésével - a
könyvtárban, dr. Szabados Gyulánál az önkormányzatnál és a Halis
könyvtárban. A szükséges nyomtatványok a www.kanizsaujsag.hun is megtalálhatók, ám a hivatalban is hozzájuthatnak az érdeklődő
idősek.
Az internet tanfolyamot 10 hétig, alkalmanként három órásra
tervezik, míg angolul IS alkalommal, egyidejűleg 2 órás képzésen
tanulhatnak a szépkorúak.
Dr. Szabados Gyula elmondta:
annyi csoportot indítanak, ahány
jelentkező lesz. A képzések teljesen alapszintűek lesznek, tehát
kezdők, újrakezdők egyaránt részt
vehetnek rajtuk. Sőt, haladók is
akár, hiszen aki magasabb szinten
tanulna, annak is lesz rá lehetősége
tanároknak, diákoknak köszönhetően.
A program „élesben" március
második hetében indul.
Sz.Zs.

Nemzetközi együttműködést írtak alá

A Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos
Szövetsége (KOKOSZ) és a Center for Technological Development and Energy EfHciency (Horvátország) képviselői aláírták az
együttműködési megállapodást.
A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft., az IMRODDKK Nonprofit Kft., valamint a
Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület és az önkormányzat je-

lentős eredményeket tud felmutatni
a környezeti nevelés, a klímavédelem és a fenntarthatóság egyéb területein hazai és nemzetközi
(Ausztria és Németország) szinten.
Ezt a nemzetközi együttműködést
szerették volna kiterjeszteni, melynek eredményeképpen az önkormányzat csatlakozott az Európai
Klímaszövetséghez, és a város segítségével a horvátországi Daruvár
volt az első település, mely hivatalosan is a klímaszövetség tagja lett.

A nemzetközi együttműködés
kibővítésének egyik fontos állomása volt a megállapodás, melyet
Mécs Csaba, a KOKOSZ elnöke
és Dr. Tomislav Jurendic, a Center
for Technological Development
and Energy Efficiency elnöke írtak
alá. A megállapodás célja az, hogy
szoros kapcsolatot alakítsanak ki a
közoktatásban résztvevő nevelésioktatási intézményekben folyó
környezeti-, egészségnevelési és
egészségfejlesztési programok fejlesztésében, a fenntartható fejlődés
céljainak megvalósításában, törekednek arra, hogy minél több
olyan állami és civil szervezettel
lépjenek kapcsolatba, akik elkötelezett hívei a környezet- és egészségtudatosság szemléletének.
- Ez a mai aláírás bizonyítéka
annak, hogy a jövőbeni együttműködésünket komolyan gondoljuk.
Azok az információk, melyeket
megtudtam az önök tevékenységéről, azt igazolják, hogy sokoldalúan
tudunk együttműködni a jövőben emelte ki Dr. Tomislav Jurendic.
V.M.
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Közgyűlés előtt az idei szocális ellátások rendelete

A pénzbeli és természetbeni
szociális ellátások rendszere
március 1-től jelentős mértékben
átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra
kerülnek. Nagykanizsán a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására lapzártánkkor kerül sor
az alább részletezett jogszabályi
szempontok szerint.
A helyi önkormányzatok felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, a szociális segélyek biztosításában.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 201S. március 1-től a járási
hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következők: aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka,
ápolási díj (alapösszegű, emelt
összegű és kiemelt ápolási díj),
közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi ellátást az eddigiekben is
a járási hivatalok állapították meg.
Egyéb támogatás biztosításáról a
települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen települési támogatás lesz,
amelynek jogosultsági feltételeit,
típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Az egyes ellátásokat érintő változások:
1. Aktív korúak ellátása
(Jogszabályi háttér: 1993. évi
III. törvény a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések vonatkozásában: 134.§, 134/B.§)
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek nyújtott ellátás, amely
olyan személyeknek állapítható
meg, akiknek a családjában az
egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 90%-a (2S 6S0 Ft) alatt
van, és a családnak nincs a törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása kere-

tében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe
lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő
aktív korúak ellátásának megállapítása 201S. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől
az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal jogosult. A
kérelmeket továbbra is be lehet
nyújtani a polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a
járási hivatalok részére. Az aktív
korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az ellátásra jogosultak körei esetenként
változni fognak.
1.1. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem
várható változás azon kívül, hogy
a támogatást a járási hivatal fogja
megállapítani. A támogatás havi
összege - 2014-hez hasonlóan 22 800 Ft.
1.2. Rendszeres szociális segély
nevű ellátás 201S. március 1-től
megszűnik. A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más
ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének
lépései a következők:
A jelenleg rendszeres szociális
segélyre jogosult személyek ellátásra való jogosultságát a jegyző
201S. január 1. és 201S. február
28. között felülvizsgálja.
A felülvizsgálat eredményeként
a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 201S. március
1-től milyen ellátásra lesz jogosult.
Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra lesznek jogosultak
azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert egészségkárosodottnak
minősülnek, vagy 14 év alatti
gyermekük felügyeletét másképp
biztosítani nem tudják.
Ha vállalják a foglalkoztatást
helyettesítő támogatáshoz kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való nyilvántartásba vétel, együttműködés a
munkaügyi központtal), akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt
S éven belül betöltők, és azok, akik
az önkormányzat rendeletében

meghatározott feltételek alapján
jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.
Ha a nyugdíjkorhatárt S éven
belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott
feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttműködést nem vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való
jogosultságát meg kell szüntetni.
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres szociális segély
összegére vonatkozó szabályok
alapján kell majd kiszámítani,
egyedül a családi jövedelemhatár
összege változik: Az EGYT havi
összege a családi jövedelemhatár
összegének és a jogosult családja
havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a
nettó közfoglalkoztatási bér 90%át. (A nettó közfoglalkoztatási bér
90%-a, tehát az EGYT maximuma 201S. évben 46 662 Ft.)
Ha az EGYT-re jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az EGYT
összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%ának és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének különbözetét. (Ebben az esetben az
EGYT maximuma 23 862 Ft.)
A családi jövedelemhatár öszszege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó
arányszámok összegének és az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (201S. február 28-ig az
önym. 90%-áig kellett kiegészíteni a család jövedelmét. Az új szabályok szerint egy egyedülálló
személy esetében a családi jövedelemhatár összege 26 220 Ft,
mert a fogyasztási egység arányszámai, az önym. 92%-a: 26 220
Ft.)
Az Szt. 201S. február 28-ig hatályos 37/A. § (1) bekezdés alapján rendszeres szociális segély akkor állapítható meg és akkor folyósítható - kivéve az egészségkárosodásuk okán ellátásban részesülő
személyeket - ha a személy nyilatkozatában vállalja az együttműködési kötelezettséget a települési
önkormányzat által erre kijelölt
szervvel. Az Szt. alapján az együttműködés intézményi feltételeiről a

települési önkormányzat elsősorban a családsegítő szolgálat útján
gondoskodik.
A rendszeres szociális segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés
szerepe az aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési
kötelezettségének biztosításában.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti kör részére speciális
élethelyzetük miatt nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személyek
pedig az állami foglalkoztatási
szervvel kötelesek együttműködni.
2. Lakásfenntartási támogatás
(Jogszabályi háttér az átmeneti
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)(2) bekezdés)
A lakásfenntartási támogatás
szabályai 201S. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Lakásfenntartási támogatás
iránti kérelmet utoljára 201S. február 28-án lehet benyújtani.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 201S. március 1.
előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen
alakul:
Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig megállapították, akkor az ügyfél a korábbi
szabályoknak megfelelően egy év
időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.
Ha a hatóság 201S. január 1-ét
követően dönt a támogatásra való
jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 201S. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzatok a települési
támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
3. Adósságkezelési szolgáltatás
(Jogszabályi háttér az átmeneti
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4)
bekezdés)
Az adósságkezelési szolgáltatás
szabályai 201S. március 1-étől kikerülnek a szociális törvényből.
Ettől az időponttól kezdődően a tá-
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mogatás ebben a formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 201S.
március 1. előtt került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a korábbi szabályok alapján kell nyújtani. Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatási kiadásokhoz
kapcsolódó hátralékot felhalmozó
személyek számára.
4. Méltányossági közgyógyellátás
(Jogszabályi háttér az átmeneti
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3)
bekezdés)
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 201S. március 1től kikerülnek a szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz kötelező. Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára
201S. február 28-án lehet benyújtani. A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az
ellátásra való jogosultság egy
éves időtartamban fennáll az
alábbi esetekben:
Ha az ellátásra való jogosultságot 201S. március 1-jét megelőzően megállapították, vagy
Ha az ellátásra való jogosultság
megállapítása iránti eljárás 201S.
február 28-án folyamatban van.
Az önkormányzatok a települési
támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
5. Méltányossági ápolási díj
Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem kötelező. A méltányossági ápolási díj szabályai 201S.
március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből. A 201S. március
1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat mérlegelésétől függően biztosíthatóak
201S. március 1-jét követően, települési támogatás formájában.
Az önkormányzatok a települési
támogatás keretében ellátást biztosíthatnak a 18. életévét betöltött
tartósan beteg személy ápolását,
gondozását végző hozzátartozók
részére.
6. Önkormányzati segély
(Jogszabályi háttér: Szt. 4S.§)
Az önkormányzatok által bizto-

sított ellátás neve 201S. március 1jétől egységesen települési támogatás lesz.
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az önkormányzat
kötelezettsége abban áll, hogy a települési támogatásról rendeletet
alkosson. Annak eldöntése, hogy e
támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást
nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik.
Az Szt. által szabott egyetlen
kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat
jogosultsága, hasonlóan az ilyen
helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
Az Szt. a települési támogatás
keretében biztosítandó juttatások körét példálózóan sorolja
fel:
Települési támogatás keretében
nyújtható támogatás különösen
a) a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez,
b) a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az
ápolását, gondozását végző személy részére,
c) a gyógyszer-kiadások viseléséhez,
d) a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
Az Szt. szabályozása szerint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
települési támogatást más jogszabály alkalmazásában lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni.
A települési önkormányzat képviselő-testületének a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét legkésőbb 201S. február 28-ig kell megalkotnia.
Kanizsa
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Versenytárgyalás - 649/152, hrsz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari
Park, 649/152. hrsz-ú, 3000 m 2 területű, „beépítetlen terület".
Kikiáltási ára: 11.000.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások kezdő időpontja:
2015. február 24-én 11 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. V G Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt
követően, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu
honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693-311-241/116 mellék.

Zártkerti ingatlanok házszámozása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. október 31-én alkotta meg a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és
az ingatlanok számozásának rendjéről szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A rendelet elfogadásával együtt
döntés született arról is, hogy a volt zártkerti ingatlanok házszámozását el
kell végezni.
AKözgyűlés 258/2014.(XI.27.) és 6/2015.(1.29.) számú határozataival döntött egyes közterületek, így többek között a volt zártkertekben lévő, névvel még
nem rendelkező utak elnevezéséről.
A közterületek elnevezése lehetőséget biztosít a közterületek melletti, azokról nyíló ingatlanok házszámozására is.
A házszámok kiosztássát a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján
(www.nagykanizsa.hu) tesszük közzé.
Felhívom a fenti ingatlanokkal rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a
Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatlanokat a tulajdonosok kötelesek
házszámtáblával ellátni, melyet a közterületről jól látható módon az utcafronti
kerítésre, vagy az épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre
kell kihelyezni.
Felhívom továbbá az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét arra, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013.(IV. 03.)
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelete 14/B § alapján a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
a) a házszámtábla kihelyezésének, karbantartásának, cseréjének, pótlásának
kötelezettségét elmulasztja.
b) a közterületi névtábla kihelyezésének tűrési kötelezettségét megszegi.
A szabályokat sértő magatartást tanúsítóval szemben százötvenezer forintig
terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhető.
Jelen felhívás megjelentetésével egyidejűleg megkerestem az ingatlan-nyilvántartást végző szerveket, lakcím-nyilvántartást vezető szervet, közmű szolgáltatókat, kéményseprő-ipari vállalkozást, rendvédelmi szerveket, mentőszolgálatot, városüzemeltetést végző szervet és a Magyar Postát, hogy saját nyilvántartásukban a fenti változásokat vezessék át.
További információ a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoportnál kérhető ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-12.00,
13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) a
0620/8492489-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet 8. számú iroda).
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Nyárra szinte teljesen megújul a Piarista Iskola

A 250 éves jubileumát ünneplő
nagykanizsai Piarista Altalános
Iskola, Gimnázium, Kollégium
és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda június 30-ig szinte teljesen megújul, melyre összesen közel 620 millió forint uniós és a Piarista Rend Magyar Tartománya által biztosított forrás áll
rendelkezésükre.
- Február közepén zárul le egy
két éves programunk, mely során
arra nyílt lehetőségünk, hogy tudatosítsuk magunkban és a diákokban, hogy milyen módjai vannak a környezettudatos életmódnak, mire kell figyelni, hogyan lehet iskolai tanórákba beilleszteni
ezt a nevelési formát és milyen lehetőségeket találunk a közvetlen
környezetünkben - mondta elöljáróban Nyeste Pál igazgató atya.
Hozzátette, a rendház és a fiúkol-

légium jelentős átalakuláson ment
keresztül a tavaly januárban elnyert uniós támogatásnak köszönhetően. Az építési munkálatok
mellett egy fenntartható, környezetbarát technológiákat népszerűsítő információs központot is létrehoztak, amely Piarista Ökollégium név alatt működik. A kiállítótérrel, bemutató táblákkal, nívós installációkkal ellátott ökokollégiumban szemléletformáló,
zöld megoldásokat ismertető rendezvényeket szerveztek interaktív
foglalkozásokkal, filmvetítésekkel
egybekötve. A program operatív
része a hónap közepén zárul, de
van fenntartási időszaka is. A projektre közel 140 millió forint támogatást nyertek, ehhez közel 60
millió önrészt tettek hozzá.
- Egy energetikai pályázatnak
köszönhetően 1S0 millió forint állami támogatást nyertünk. Ennek a

jelentős részét napelemekre fordítottuk. A gimnázium héjazatán 204
napelemet helyeztünk el, melynek
köszönhetően egy S0 kW teljesítményű házi erőmű működik az intézményben - részletezte Nyeste
Pál.
Kiemelte, miután az E.ON rendszerére rácsatlakoztak, így a termelt energiát az iskola hasznosítja
illetve, ha több energia termelődik,
akkor azt megveszi tőlük a szolgáltató. Ez a projekt is a környezetbarát nevelés része.
Az energetikai projekt másik
felét, 67 millió forintot az alsós
épület korszerűsítésére fordították, ahol a külső burkolat és a
padlástér szigetelését végezték el.
Ezen kívül a régi rossz hatásfokú
konvektoros fűtés helyett központi fűtést alakítottak ki új kazánnal,
mely egyben a meleg vizet is biztosítja.
- Ennek a pályázatnak a kiegészítése volt az alsós épület megújítása. Korszerűsítettük a mosdó
helyiségeket, illetve az aulát. Az
idei tanévig óvodánk az alsós
épületben működött. Erre a tanévre ideiglenesen az Erdész utcába,
a régi MÁV óvoda helyére költözött - mondta. így a felszabadult
földszinti tereket hasznosíthatják
az általános iskolás diákok. Új,
modern fejlesztőszobát, kistanárit, szülői várót és könyvtári helyiséget alakítottak ki. A pályázatban elnyert összeghez a fenntartó,
a Piarista Rend Magyar Tartomá-

nya további 40 millió forintot tett
hozzá.
E mellett elkezdték az óvodának
az építését is, melyre 128 millió
forintot nyertek szintén pályázaton, ehhez körülbelül 100 milliót a
fenntartó tesz hozzá. A kivitelezés
már elkezdődött, a munkálatokkal
június 30-ig el kell készülniük. A
pályázat írója és a kivitelezés lebonyolításáért felelős szervezet a Piarista Rend Magyar Tartománya.
- Nyárra teljesen megújul a Piarista Iskola és Óvoda. A megújulás azért is fontos számunkra, mert
a 201S-ös év jubileumi év, ugyanis 2S0 éve alapították a Piarista Iskolát. Az előttünk itt oktató-nevelő munkát végző piaristák és világiak nagyon sok nehézségen mentek keresztül. Küzdöttek azért,
hogy Kanizsán, egy piarista értékrenden alapuló, kiváló személyi és
tárgyi feltételekkel rendelkező iskolát hozzanak létre, és működtessenek - mondta Nyeste Pál. Hozzátette, nem „beleülni" akartak
egy meglévő jóba, hanem az elődök emlékét is őrizve, szeretnének
megtenni mindent azért, hogy a
Piarista Iskola teljesíthesse küldetését: az iskolában ne csak kiváló
tanárok legyenek, hanem a mai
igényeknek megfelelő, korszerű
iskolai körülményeket biztosítsanak diákjaiknak; és emellett a környezet megújítása is megvalósuljon.
Varga Mónika

Kezdetét veszi a Kanizsai Esték rendezvénysorozat
A Nagykanizsai Református
Egyházközség és a Nagykanizsai Református Gyülekezetért
Alapítvány folytatva a hagyományt, tizenhatodik alkalommal rendezi meg a Kanizsai Esték programsorozatot. A rendezvénysorozat keretében előadásokon, kulturális programokon vehetnek részt az érdeklődők.
- A16. Kanizsai Esték programsorozatba új és rendszeres előadókat is hívtunk. Először Steinbach
József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke tart előadást a
nagykanizsai református templom-

ban - részletezte a programokat
Hella Ferenc református lelkipásztor.
Hozzátette, az előadás február
14-én 17 órától lesz. Mivel a program a házasság hetére esik, így
Steinbach József Keresztyén gondolatok a házasságról címmel osztja meg gondolatait.
- Ezek a gondolatok nem csak a
református és a katolikus emberek
számára adhatnak valamit, hanem
azok számára is, akik nem gyakorolják a hitüket - tette hozzá Hella
Ferenc.
Február 21-én 17 órától Köntös
László, a Dunántúli Református
Egyházkerület lelkészi főjegyzője
az európai értékrend válságáról beszél. Hella Ferenc elmondta, min-

den jól működő közösség megfogalmazza a saját értékrendjét. Abban a pillanatban, amint eltérnek
ettől az értékrendtől, más üzenet
fogalmazódik meg. Az uniót létrehozók egy keresztyén értékrend
szerint működő Európát álmodtak
meg. Azonban ezek az értékek
nem teljesülnek minden területen,
így az unió nem úgy működik,
ahogy azt szerették volna, mert elhagyták a keresztyén európai hagyományokat.
- Áprilisban szeretnénk meghívni dr. Molnár Róbertet, Kübekháza polgármesterét, aki korábban
országgyűlési képviselő is volt.
Könyvei jelentek meg arról, hogy
hazánknak milyen irányba kellene
haladnia, hogy az itt élők boldo-

gabbak lehessenek - mondta Hella
Ferenc.
Az ezt követő alkalommal Orbán Attila, Szárazd polgármestere, evangélikus lelkész tart majd
előadást. Májusban pedig Pap Gábor művészettörténész lesz a vendégük, akik a Nagykanizsai Református Egyházközség templom
ablakainak grafikáiról tart előadást, melyet majd szeretnének
lejegyezni és egy kiadványban kiadni a templom történetével
együtt.
Az előadások sorát kulturális
műsorokkal színesítik, melyet
március 1S-ére és a trianoni megemlékezés környékére időzítenek.
V.M.

Kanizsa - Megújulás_|T

2015. február 12.

Folytatódik a keresztfelújítás a csertői hegyen

Mint júliusban írtunk róla,
két fogadalmi kőkereszt is megszépült a cserfői Szent Anna-kápolna búcsújára. A kereszteket
dr. Páhy János, a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony Templom
plébánosa áldotta meg és szentelte fel.
Az akkori alpolgármester - azóta a
város polgármesterének megválasztott Dénes Sándor -, közbenjárásának
köszönhetően az önkormányzat felvállalta a Lazsnaki kastély szomszédságában lévő, és a vajdacserfői hegyre vezető erdei út szélén állt kereszt
elszállításának és felújításának a költségeit. Az előbbit a palini falunapon
szentelték fel új helyén. Míg a Kiscserfőn lévő feszület rendbetételéhez
szükséges pénz a telektulajdonosok
adományából gyűlt össze. Ez a felújított kereszt Dervalics Tamás birtokán
került elhelyezésre.
Mivel az elődeik hagyományaihoz ragaszkodó „hegyiek" adakozásának köszönhetően maradt még

pénz a „kasszában", ezért úgy döntöttek a szervezőmunkában részt
vállalók, azt felhasználják a vajdacserfői hegy bejáratánál álló feszület felújításához. Az egymással párhuzamosan „futó" három hegytestvér közül a középső, a nagycserfői
elágazóban lévő megszépítésére a
Hajgató utcai Liplin László tett ígéretet. De lesz még teendő az 1870es évek elején épült Szent Anna-kápolna előtti feszület javításával is.
- Megmentésük érdekében
Kálcsics László vetette fel azt a
gondolatot, hogy miként tudnánk
ezek lefestéséhez valami módon
pénzt gyűjteni. Miközben férjemmel meghallgattuk a kérését, rögtön eszembe jutott Vörösmarty
Mihály egyik verse, melyben azt
a kérdést teszi fel a költő, hogy
mi dolgunk a világon, s meg is
adja rá a választ: küzdeni erőnk
szerint a legnemesbekért - mondta Bem Tiborné Klári, aki nyomban el is vállalta a nemes feladatot. - 'Hál Istennek, nem marad-

tam magamra ezzel a gondolattal,
elkezdtem körbejárni a szőlőhegyet, és elmondhatom, elég sokan
hozzájárultak a keresztek felújításához.
Kláriék 2011-óta Nagycserfőn élnek és gazdálkodnak. Édesanyja olvasóját és egy Homokkomáromban
vásárolt kis Mária szobrot - melyet
évekkel ezelőtt kapott ajándékba
egy francia ismerősétől -, a hálószobában őrzi. - Szükségem van rájuk,
kell, hogy lássam őket nap, mint nap
- jegyezte meg magától értetődő természetességgel a hangjában. - Vallásos, hívő ember vagyok - folytatta. - Jóérzéssel tölt el, hogy részt
vállalhatok ebben a munkában. Ez
egy jó cselekedet - jegyezte meg,
majd rövid szünet után hozzátette: a
mai napig hiszek az emberekben. Az
a véleményem, hogy nem az emberek rosszak, hanem a körülmények
tették azzá őket.
Sok emberrel találkozott a hegyen Klári. Amikor megszólította őket, volt, aki azt mondta, én
nem vagyok vallásos, de egy
szép dolognak tartom, és hozzájárulok. Volt, aki azt válaszolta,
ne hagyjuk az enyészetnek a keresztet, adok hozzá ezer forintot.
Akadt olyan ember is, aki azért
adott támogatást, mert hívő embernek vallotta magát, de volt,
akitől azt a választ kapta: csak
azért adok, mert te jöttél kérni,
különben nem járulnék hozzá.
Beszélgetőtársam lapunk sorain
keresztül is köszöni mindazoknak, akik akár kétkezi munkával, vagy pénzzel segítettek az
útszéli fogadalmi keresztek fel-

újításán keresztül a szüleik,
nagyszüleik emlékeinek a megőrzésében. És ahogyan az időjárás megengedi, a szakemberek
hozzá is fognak a munkálatokhoz.

A régi időkben a vándorok megálltak az utak kereszteződésében,
vagy az utak mentén álló kereszt
előtt imádkozni, gondolkodni. De
hol vannak már a vándorok? - A feszület előtt elhaladva nagyszüleink
keresztet vetettek, kalapot emeltek.
Elmondták kérésüket Istennek, s
köszönetet mondtak, ha elkerülte a
vihar vagy a jégeső a szőlőhegyet,
de akkor is, ha szerencsésen felépült
a hozzátartozójuk a betegségéből.
Erővel vértezte fel őket e hely, a távozásuk után. Ha elhaladunk előttük, figyeljünk a keresztek nemes
egyszerűségére, üzenetére, mely a
hit, a szépség és a szeretet gondolatát sugározza a szemlélőjére.
Bakonyi Erzsébet

Mesemondó Találkozó
a Piarista Iskolában
Szombaton a nagykanizsai Piarista Iskolában II. alkalommal
került megrendezésre a nagycsoportos óvodásoknak meghirdetett Mesemondó Találkozó.
A rendezvényre hét nagykanizsai és városkörnyéki óvodából 24
mesemondást kedvelő, a szereplést
szívesen vállaló kisgyermeket neveztek az óvónők.
A találkozót az intézmény igazgatója, Nyeste Pál Sch.P. nyitotta
meg, majd az iskola első osztályos

tanulói kedves bábjátékukkal hangolták rá a gyerekeket a szereplésre.
Amesemondást követően a tanító nénik agapéval, szeretetvendégséggel kedveskedtek a gyerekeknek.
- A rendezvény célja a mese
népszerűsítése, megszerettetése. A
mesemondást kedvelő, szereplést
szívesen vállaló gyermekek lehetőséget kaptak a bemutatkozásra, a
mesemondás és mesehallgatás közös élményének átélésére. Minden
mesemondó óvodás apró ajándé-

kot és emléklapot kapott jutalmul.
Különdíjban hét kisgyermek részesült. Nekik könyvjutalmat adtak át a zsűri tagjai - tudtuk meg

Amonné Csizmadia Hedvig tanítónőtől.
Kanizsa
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Szépen beszélik
anyanyelvüket

A „Szép magyar beszéd" verseny nagykanizsai, területi fordulóját múlt szerdán tartották
meg a Hevesi Sándor Általános
Iskolában. Közel húsz, alsó- és
felső tagozatos diák adott számot
arról, milyen ékesen míveli nyelvi kincsét.
A nagy múltú megmérettetés
1977 óta kerül megrendezésre az
általános iskolás gyermekek körében. A nyelvi verseny célja azonban a kezdetektől fogva ugyanaz:
mégpedig, „csodálatos nyelvi kincsünk megőrzése, ápolása" - fogalmazott Kanizsai Jánosné, a területi verseny lebonyolításáért felelős Humán Munkaközösség vezetője, a Hevesi Iskolából. Hozzátéve: a Zala Megyei Pedagógiai Intézet főszervezésével létrejött
nyelvi „rangadón" idén is két korcsoportban mérettettek meg a
gyermekek. Egy kötelező, illetve
egy szabadon választott szöveg
felolvasásával mutatták meg, értő
és értelmező olvasási készségüket.

Eredmények. 5-6.osztály: 1. Baranyai Janka ( Hevesi Altalános Iskola), 2. Makrai Olivér (Batthyány
Lajos Gimnázium), 3. Felméri Lilla (Zrínyi Miklós Altalános Iskola). 7-8.osztály: 1. Pintér Hanna
(Zalaszentbalázs, Petőfi Altalános
Iskola), 2. Tomasics Réka (Batthyány Lajos Gimnázium), 3. Jakab Kíra (Hevesi Altalános Iskola).
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hirdettük a rajz-, vers- és prózaíróverseny helyezettjeinek nevét, átvehették a jutalmakat a szorgos és
kreatív diákok. Ezután következett
a koszorúzás az író szobránál, ahol
a magyar kultúra napja tiszteletére
még a Himnuszt is elmondtuk.
Osztályonként indultunk a közeli erdőbe. Az első és az ötödik feladatot az iskolában kapták meg a
gyerekek, de a többi feladatot rejtő
dobozt az erdőben kellett megkeresni.
Minden csapatnak volt neve:
Tás, Vuk, Kele, Nyau, Uhu, Bogáncs, Kalán, Szu. A saját jelét
kellett megkeresnie mindenkinek
egy fán, s valahol ott volt a doboz.
Az idei tanév negyedik tárlata
nyílt meg a Rozgonyi Úti AltaláA vándorserlegen, amelyre ed- Útközben feliratok segítették a tános Iskolában, ahol a Lentiben élő dig kétszer Baranya és kétszer So- jékozódást. Az izgalmas keresés
képzőművész, Takács Zsuzsa alko- mogy megye nevét gravírozták, után a csapatokat forró tea, kalács,
tásai tekinthetők meg. A megjelen- most büszkén olvashatjuk, hogy és az erdészet jóvoltából melegeteket Jeszenői Csaba igazgató kö- „2015 ZALA MEGYE." Jár a gra- désre szolgáló tűz várta az erdőszöntötte, majd Takács Zsuzsa el- tuláció minden diáknak és minden ben.
mondta, tíz éve kézműveskedik, felkészítő tanárnak, hiszen újra beAz iskolába visszatérve felbonkezdetben gobelineket varrt. Szal- bizonyosodott, hogy sikert akkor tották a dobozokat és megoldották
véta technikával két éve kezdett el lehet elérni, ha összefogunk - a csapatok a feladatokat. Mindenki
foglalkozni. Képeket, varrós és te- tájékoztatta lapunkat Erdős Gábor jutalomban részesült, a legjobb
ás dobozokat, hűtő mágnest, falióa Batthyány-gimnázium tanára, a csapatok pedig még extra díjat is
rát, húsvéti tojást és egyéb haszná- Zala megyei csapat vezetője.
kaptak.
lati tárgyakat is készít. Unokahúga
Külön köszönet illeti a Zalaerdő
és unokaöccse inspirálására egyre
Zrt. 2. számú Bánokszentgyörgyi
több mesét is megismert, ezzel bőErdészetét, illetve Hopp Tamás ervült képeinek a témája.
dészetigazgatót a vendéglátásért és
az útvonal kijelölésében való segítségért."

Takács Zsuzsa
kiállítása
a Rozgonyiban

Zala nyerte a Négy
megye versenyét

ten a 2. helyen zártak. De a többiek is kiválóan gyűjtögették a pontokat. A csapatversenyben a 11.
osztályos csapat 16 ponttal lemaradva Somogy mögött, a 12. osztályos csapat pedig 2 ponttal lemaradva Baranya mögött a második
helyen végzett. A kiváló, kiegyensúlyozott teljesítmény azonban a
fő versenyben meghozta a várva
várt eredményt. A Négy megye
versenyét, amelyet a 12 induló
összpontszáma alapján állapítottak
meg, soha nem látott fölénnyel,
482 ponttal Zala megye nyerte a
412 pontos Somogy, a 388 pontos
Baranya és a 365 pontos Tolna
előtt.

Fekete István napot
tartottak a borsfai
iskolában

Emléktábla kerül az
alma mater falára

Idén ötödször rendezték meg
Baranya, Somogy, Tolna és Zala
megye részvételével a Négy megye versenyét matematikából.

- A nyelvünk igazi kincs - köszöntötte a résztvevő diákokat, pedagógusaikat Szabó Erzsébet, a
Hevesi Sándor Altalános Iskola
Az egyes megyeválogatottak
igazgatója, a verseny ünnepélyes abból a 6 tizenegyedikes és 6 timegnyitóján. Egyúttal hangsú- zenkettedikes diákból álltak, akik
lyozván azt is, hogy azok a gyer- a megyei versenyen (amelyet minmekek, akik részt vesznek a „Szép denhol ugyanazokkal a feladatsomagyar beszéd" versenyen, nagy rokkal tartottak meg) a legjobbnak
lépéseket tesznek a magyar nyelv bizonyultak. A döntőre február 2ápolásában.
án, Pécsett került sor a Janus PanMajd az iskola énekkara, vala- nonius Gimnáziumban. Zala memint diákjai adtak énekes és prózai gye csapatát a matematika három
műsort. Ezt követően kezdődött el a regionális fellegvárának diákjai almegmérettetés „élesben". A peda- kották: hárman a keszthelyi Vajda
gógusokból álló szakmai zsűri - János Gimnáziumból, négyen a zaBaloghné Harkány Judit, Baranyai laegerszegi Zrínyi Miklós GimnáMagdolna, Hajnesné Balazsin Má-ziumból és öten a nagykanizsai
ria, Knausz Ágnes, Kocsis Anikó és Batthyány Lajos Gimnáziumból.
Passáné Bolf Mária - döntött arról, Az egyéni versenyen kiderült,
kik azok a gyermekek, akik a „leg- hogy a zalai lányok nemcsak szészebb"módon beszélik anyanyelvü- pek, de nagyon okosak is, hiszen a
ket. Minden tanulót megjutalmaz- megye legjobbja a 11. osztályosok
tak. Azonban 7-8. osztályos korosz- között Tóth-Lakits Dalma (Vajdatályból Pintér Hanna továbbjutott a gimnázium), a 12. osztályosok kö„Kazinczy-verseny" országos dön- zött pedig Szabó Tímea (Zrínyitőjére is, amit áprilisban rendeznek gimnázium) lett, a 24-24 indulót
felvonultató versenyben mindketmeg Balatonbogláron.

Évek
borsfai
lékezik
vánról,
ján.

óta hagyomány, hogy a
általános iskola megemnévadójáról, Fekete Istaz író születésének nap-

Az alábbiakban a borsfai Fekete
István Altalános Iskola beszámolóját olvashatják:
„Azért az ő nevét választottuk,
mert nagyon sok könyvet, novellát
írt a természetről, állatokról, amelyek közel állnak a gyerekekhez.
Gyönyörűen érzékelteti a természet szépségét, az állatok iránti rajongását, a vadászat és a természet
összhangját.
Idén január 22-én, csütörtökön
tartottuk az emléknapot. Úgy gondoltuk, hogy változtatunk a forgatókönyvön, s túrával kötjük egybe
a szokásos vetélkedőt.
Reggel két tanuló egy-egy idézettel emlékezett az íróra, majd ki-

A Notre Dame Tanítórend
Liceuma 80 éve nyílt meg Nagykanizsán a Sugár u. 9. szám alatti épületben. Liceumi, gimnáziumi és 1945 után általános iskolai
osztályokban folyt az oktatás, de
zárda, kollégium és kápolna is
tartozott az intézményhez.
Dr. Krátky István polgármester
vezetésével a Nagykanizsai Iskolaegyesület örökös használatra átadta a Rendnek az épületkomplexumot. 1948-ban a szerzetesrendek feloszlatásával az iskola megszűnt, az épület állami tulajdonba
került. A városban élő öregdiákok
az emléktáblával és az iskola történetét reprezentáló könyvvel szeretnének méltó módón emlékezni
a magasan kvalifikált, a városnak
rangot jelentő és hírnevét öregbítő
iskolára.
Miha Tamásné Janda Klára
a liceum általános iskolájának öregdiákja
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Ez Önnek is jár!

Képviselői fogadóóra
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 201S. február 2S-én (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Ezüstnet, Bevezetés az angol nyelvbe
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával.
2015 tavasszal is indul az időskorúak részére az "EZÜSTNET" ,
összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés valamint az alapfokú
„Bevezetés az ANGOL nyelvbe" című 30 órás tanfolyam. Jelentkezési határidő: 2015. február 26. Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. Telefon: 0620-3990726.
Jelentkezési lapok letölthetők a www.kanizsaujsag.hu oldalról.

Öregdiák találkozó a „Vegyiben"
Kedves Öregdiákok!

Kedves volt Olajosok, Vegyészek,

Gázosok!

1955-ben végzett egykori iskolánkban az első technikus csapat: két vegyész és egy
olajos osztályban összesen mintegy 70 technikusi oklevelet osztottak ki az érettségi-képesítő vizsga után. Ennek emlékére ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓT szervezünk
2015. május 30-án, amelyre a 60 éves érettségi találkozójukat ünneplőket
díszvendégnek szeretnénk meghívni - invitálják a vendégeket a szervezők. A rendezvény nyitott, azon minden volt diákot, osztályokat, baráti köröket szívesen és
szeretettel várunk! Tartsatok találkozókat ezen a napon, legyünk minél többen, akik
ily módon is emlékeznek régi iskolánkra. Ünnepeljük az „első fecskék " jelenlévőit,
és ünnepeljük egymás társaságát! Nosztalgiázzunk, emlékezzünk, elevenítsük fel a
régi, már-már elfeledett emlékeinket diákéveinkből!
Tervezett program: 14.30-tól gyülekező a régi iskola (most Piarista iskola)
udvarán. 15 órakor az emléktábla megkoszorúzása. 15.30: iskolatörténeti kiállítás megnyitója. 16.30: átvonulás a találkozó helyszínére. 17 órától meglepetés
műsor a vendégek tiszteletére. A műsor után svédasztalos vacsora, beszélgetés,
anekdotázás, emlékezés, ameddig a vendégek jól érzik magukat, igény szerint
„gépzene" (hogy a beszélgetéseket ne zavarja).

Fordítson több időt, kevesebb pénzt
egészsége megőrzésére!
Az egyedi termál- és gyógyvízzel rendelkező fürdőkben
minden OEP által finanszírozott kezelés az Ön rendelkezésére áll, évente két alkalommal 4-szer IS fürdőkezelést támogat Önnek az egészségbiztosítási pénztár.
Lehetséges kezelések: gyógymasszázs, iszappakolás, gyógytorna, szénsavfürdő, tangentor.
Az iszappakolást mozgásszervi
megbetegedésekre, sérülések utáni
állapotok utókezelésére alkalmazzák. Immunerősítő és fájdalomcsillapító tulajdonságú, hatására
jelentősen csökkennek az ízületi
fájdalmak. Serkenti az anyagcserét, salaktalanítja a bőrt, s ellenállóbbá teszi a környezeti hatásokkal
szemben.
A súlyfürdő kiváló nyak, hát, deréktáji fájdalmak, ülőidegzsába,

csípőízületi beszűkülés, térdízületi
kopás kezelésére. Apáciens a nyakánál vagy a hónaljánál felfüggesztve olyan mély termálvizes
medencében lóg, hogy a lába nem
éri el a medence alját, a derekára
vagy a bokájára súlyokat erősítenek.
A szénsavfürdő keringési problémákon - visszértágulat, érszűkület - segít.
A gyógymasszázs által hatékonyan lazíthatók fel a feszes, kötött izmok, amelyet mindenkinek
ajánlunk, akár nehéz fizikai, akár
ülőmunkát végez, de izomlazításra ajánlott a tangentor kezelés

A gyógyfürdőkben érkezés
után sorszám alapján szólítják be
a pácienseket a rendelésre, ahol
felírják a szükséges kezeléseket,
amelyeket azonnal el is kezdhetnek.
Éljenek a lehetőséggel!

'i'i'ej

ZALAKAROSI FURDO
Kérésünk: Szívesen látnánk iskolai ereklyéket, amivel kiegészíthetnénk kiállítási anyagunkat. Ha ilyennel rendelkeztek és szívesen kölcsönöznétek, jelezzétek nálam. Bármilyen ötletnek örülnénk, amivel színesíthetnénk a találkozót.
Aki osztálytalálkozót szeretne erre az alkalomra szervezni, jelezze lehetőleg
február 28-ig.
Jelentkezési határidő: legkésőbb 201S.04.2S.
Észrevételeiteket, véleményeteket, ötleteiteket várjuk!
Baráti üdvözlettel: Csőgörné Kenese Mária
Tel.: 0693/311-627 illetve 0630/572 4804, e-mail: kenesem@freemail.hu.

REUMATOLÓGIAI PROBLEMAJA VAN?
TB TAMOGATOTT KEZELESEK,
TAVALYI ÁRON! IDÉN 15 ÚJRA
2 ALKALOMMAL VEHETI IGÉNYBE! ***

*** 3 X 15 db kezelés és 1 * 15 db
fürdőbe lépő

VVanoi
GYERMEK
FARSANGI JELMEZEK
VÁSÁRA!
Hetente megújuló akciókkal!

i j í i l

u«ÉHf = i
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Gyermek és felnőtt használt ruhák, cipők,
lakástextil, gyermek kiegészítők,
sizsu és egyedi készítésű ékszerek.

Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 8-17 óra, Szo: 8-12 óra

www.furdo-zalakaros.hu
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Igy tört rá a tél Kanizsa és környékére.

(MTI Fotó: Varga György)
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ruár 16. 15.00-15.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
9.30 óra. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán
lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

8. Erzsébet tér 10. 76 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 8.00-8.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 9.40
óra. Megjegyzés: volt festékbolt.

1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. 76 m2 iroda
9. Erzsébet tér 20. S9 m2 üzlet
2
2
2
1.200Ft/m /hó+ÁFA=1.524 Ft/m /hó. Licitlépcső: 100 Ft/m /hó+ÁFA
1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
2
=127 Ft/m /hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 8.00- Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2015. feb8.30. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 8.30 óra. Megjegyzés: ruár 16. 8.30-9.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 9.50
volt MSZP iroda.
óra. Megjegyzés: volt turkáló.
2. Csengery u. 2. 79 m2 üzlet
1.000
Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcső:
100
2
Ft/m /hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 13.00-13.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
8.40 óra. Megjegyzés: volt menyasszonyi ruha kölcsönző.

10. Erzsébet tér 20. 1. em. 116 m 2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 8.30-9.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.00
óra. Megjegyzés: volt Szabadics.

3. Csengery u. 4. 87 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+AFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 13.30-14.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
8.50 óra. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda

11. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. 48 m 2 iroda
1.100 Ft/m2/hó+AFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. S1 m2 galéria 450Ft/m2/hó+AFA = 572
Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99
m2. Abérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 8.30-9.00 óra. Aversenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.10 óra.

4. Csengery u. 4. 1S2 m 2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 14.00-14.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
9.00 óra. Megjegyzés: volt Groupama Garancia Zrt.
5. Csengery u. 1-3. 61 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+AFA=
1.270 Ft/m2/hó.
Licitlépcső:
100
2
2
Ft/m /hó+AFA = 127 Ft/m /hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 14.00-14.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 9.
10 óra. Megjegyzés: volt Maraton Lapcsoport Kft.

12. Sugár u. S3. 108 m 2 üzlet
600 Ft/m2/hó+AFA= 762 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100 Ft/m2/hó+AFA =
127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár: 300 Ft/m2/hó+AFA = 381 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA = 64 Ft/m2/hó. 1S m 2 pince: 150
Ft/m2/hó+AFA = 191 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2' Abérlemény megtekinthető: 2015. február
16. 9.00-9.30 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.20 óra.
Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.

6. Csengery u. S. 2S m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 14.30-15.00 óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17.
9.20 óra. Kreatív Trend Kft. egy része.

13. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különböző 20-42 m 2
alapterületű üzletek kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+AFA, rezsiköltség mértéke 550
Ft/m2/hó+AFA, valamint takarítás, őrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+AFA/m2/hó). Licitlépcső: 50 Ft/m2/hó+AFA
= 63 Ft/m2/hó. Abérlemény megtekinthető: 2015. február 16. 8.00-9.00
óra. A versenytárgyalás ideje: 2015. február 17. 10.30 óra.

7. Deák tér 13 - Kölcsey u. 2. 36 m 2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+AFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcső: 100
Ft/m2/hó+AFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthető: 2015. feb-

A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. (Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet).
Érdeklődni a 0693/311-241, 0630/2273-192 számú telefonszámokon.
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KERESZTYÉN GONDOLATOK
*

címmel tárt előadást

•2015. febuár 14-én* szombaton 17 órakor

, '

a n a g y k a n i z s a i reforgratus t e m p l o m b a n

STEINBACH JÓZSEF
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke,
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke
J^Jfj'ctetlíl....

tjük Önt, családfát,

barátait és lrmetéstlft
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AZ EURÓPAI ÉRTÉKREND
VÁLSÁGA
h

. . .
*
címmel (artiélöodáí*

5015. febuár 21-éri, szombaton 17 órakor
a Nagykanizsái Reformátiis' Egyhfcközség gyülkezeti termében
••
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„'V
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LASZLO

a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője
^ícteUtiü

oátjük Önt, aalá^^M, barátait és limwstÚ!
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i Hevesi Sándor
jg^
Művelődést Központ J^j<özpont
Február 14. 10-18 óra
VI. KANIZSAI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS

Minden ami esküvő.. .nem csak menyasszonyoknak! Divatbemutatók, műsorok, ... A belépés DÍJTALAN!

2015. február 12

Komolytalan komolyság
KISTEHÉN - Szomjas nők lemezbemutató
koncert állomás

Február 16. 13 óra és 14:30 óra
H Á Z H O Z M E G Y A Z E N E D E - zene-

történeti előadás általános és középiskolásoknak. A Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával a diákoknak INGYENES!
Február 16. 18 óra
H Á Z H O Z M E G Y A Z E N E D E - zene-

történeti előadás felnőtteknek. Jegyek
ára: 1200 Ft, nyugdíjas 800 Ft.
Február 18. 14 óra

KIÁLLÍTÁS A Kőrösi Csorna Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy
Sándor Tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása.
Február 18. 1S óra
ENERGIATAKARÉKOSSÁG A

HÁZTARTÁSBAN. Előadó: Nagy Tibor mérnök.
Február 18. 16.30 óra
A M A G A S V É R N Y O M Á S ÉS SZÖVŐDMÉNYES BETEGSÉGEK

Előadók: Dr. Vörös Henrietta háziorvos,
Dr. Ignácz Andrea gyógyszerész.
Február 18. 19 óra
NAGYKANIZSAI DUMASZÍNHÁZ

Fellépők: Kőhalmi Zoltán és a Szomszédnéni Produkciós Iroda. Belépődíj:
2700 Ft. Ajegyek elővételben megvásárolhatók a nagykanizsai Tourinform Irodában és a dumaszínház.jegy.hu
weboldalon.
Február 19. 17:30 óra
Az én hobbim sorozat
„VIGYÁZZ AMADARAKRA!" -

Uzsoki Lászlóné kézműves (recehorgolás) munkáinak bemutatása.
Február 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Paul Blake: R Ó M A I VAKÁCIÓ - ze-

Kollár-Klemencz László (ének, gitár)Vajdovich Árpád (basszusgitár)
Bujdosó János (gitár)Jancsovics Máté (dob)

Tavaly november végén jelent
meg a KISTEHÉN zenekar hetedik progrsszív pop-rock albuma, ami a „Szomjas nők" címet
kapta. Az új lemez megjelenésének estéjén tartották a lemez bemutató koncertjét - egy klip forgatással egybekötve - amire az
A38 hajón került sor. Ezt követően az együttes lemezbemutató
koncert turnéra indult, melynek
február 20-i állomása Nagykanizsa. Ennek apropójából kérdeztük az új lemezről az együttest.
- Az új albumotok címének
hallatán mindenki fölkapja a

fejét; „Szomjas nők". Hogyan
jött ez a cím?
- Amikor nekiállunk írni egy albumot, mindig kitalálunk mellé
egy koncepciót. Aztán ahogy készülnek a dalok, a szövegek, a dallamok felrúgják a korábbi koncepiót. De valamilyen szál mentén
mégiscsak el kell indulni.
A Szomjas nők története annyi,
hogy az egyik ismerős megosztott
facebookon egy fotót, ami nekünk
megtetszett és elkértük. Közben
már volt egy Szomjas nők című
számunk, így adta magát a kettő.
Aztán a továbbiakban már ezen a
vonalon indult el az album, ehhez

Megtekinthető: március 11-ig.

Bs

Február 20. 20 óra
20.30 Előzenekar - Zinger

Állás
vezető gondozó,
klubvezető

21.00 KISTEHÉN- Szomjas Nők lemezbemutató koncert
Belépődíj: elővételben 1 200 Ft, a helyszínen 1 500 Ft

J>|<^Közpoiit

Február 17. 9 óra
N E T E Z Z T O V Á B B NAGYI! - klub.

Téma: Google szolgáltatások
Február 21. 14 óra
MÓRICZ - METÁL-LÉGTECHNIKA ASZTALI TENISZ VERSENY,

amatőr felnőtt kategória.
Jelentkezni a helyszínen lehet!

L.A.

A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi véradást
szervezi:
201S. február 17.
1S:00-18:00 óra Felsőrajk

Február 20. 17:30 óra
KANIZSAI NÉPI IPARMŰVÉSZEK
ÉS S Z A K K Ö R E I K KIÁLLÍTÁSA

Művelődést Haz

- Érdekes a felvetés, a modern
kori férfi-női szerepet, a szexualitás újra értelmezésének szántátok?
- Mondjuk... Emiatt is ez lett a
lemez címe, hogy ezzel is témát
adjunk az embereknek, hogy legyen miről beszélniük. Elgondolkodtató cím, mert mindenki, aki
ismeri ezt a lemezt, vagy most találkozik vele először, el fog majd
gondolkodni azon, hogy mit is jelenthet az, hogy „Szomjas nők".

Q Véradás

nés játék Cole Porter dalaival. Az Orlai
Produkciós Iroda előadása. Szereplők:
Zsigmond Emőke, Fekete Ernő, Hernádi
Judit, Cseh Judit, Szikszai Rémusz,
Márton András. Belépődíj: 3500 Ft.

§

próbáltuk tartani magunkat. E
mellett a férfi-női viszonyokat
akartuk végigvinni, de nem a negédes, tündérmese vonatkozásban, hanem kifordítva, némi iróniával fűszerezve, nyersen, őszintén. Szóval a legtöbb dal erre a
koncepcióra épül, de nem mindegyik.
- És a Szomjas nők című szám
hogyan született meg?
- Sepsiszentgyörgyön egy koncert alkalmával láttunk egy férfit,
aki meglátott egy nőt, aki megtetszett neki, így megpróbált rámászni. Egy másik férfi jófejségből segíteni akart lerángatni róla. Ahogy
néztük, nem igazán volt egyértelmű, hogy a nő akarja vagy sem,
mert úgy csinált, mintha nem akarná, de közben meg úgy tűnt, mintha mégis. Aztán rájöttünk, hogy
tévhit, hogy csak a férfiak kívánják a nőket. A nők éppen olyan
szomjasak a férfiakra, mint a férfiak a nőkre. Így lett a cím: Szomjas
nők.

2015. február 14-én kerül megrendezésre a VII. Országos Farsangi Fánkfesztivál a Kanizsa Centrum Bevásárló Centrumban. A fesztivál maskarás
felvonulással veszi kezdetét. Gyülekező 10.30 órától az Erzsébet téren a Polgármesteri Hivatal előtt. A menet 11.00 órakor indul a Fő út - Huszti téri körforgalom - Platán sor - Csokonai út - Kanizsa Centrum Bevásárló Központ
útvonalon és várhatóan 12.00 órára érkezik a Bevásárló Központhoz. 10.3011.00 óra között a Polgármeseri Hivatal előtti tér, 11.00 órától pedig a Fő út Huszti téri körforgalom - Platán sor - Csokonai út jobb oldala a menet elhaladtának idejére lezárásre kerül.

Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény (8800 Nagykanizsa,
Teleki út 19/B.) pályázatot hirdet
Házi segítségnyújtásba vezető gondozó, illetve Idősek klubjába klubvezető beosztás betöltésére. Jelentkezési határidő: 2015. március 02.
Részletes információk:
www.kozigallas.gov.hu,
www.nagykanizsa.hu.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
Óvodapedagógus
Mérnökök
Logisztikai ügyintéző
Mezőgazdasági technikus
Recepciós
Mezőgazdasági technikus
Szakács
Gépkocsivezető
Kőműves
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelő
Sírásó
Gyümölcsfa metsző

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
nyelvtudás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
jogosítvány
8 általános

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.

•^f III.21.-IV.19. Kos
Ha nem értékeli senki sem a sok plusz munkáját, akkor se adja fel. Bízzon benne, hogy
jobb napok is jönnek, és egyenesbe jön az élete. Jó kondícióban van, így egészségére nem,
de a partnerkapcsolatára ügyeljen jobban.
IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Nézzen szembe bátrabban a nehézségeivel. Ha már eljutott valameddig, akkor
meglátja, nem is vállalt fel teljesíthetetlen
feladatokat. A bolygóállások szerint lehetősége nyílik egy szép találkozásra is.

ii Helikon

^ V . 2 1 . - V 1 . 2 1 . Ikrek
Amunkahelyén hamarosan kellemes változások érik. Akár a csillagokkal is beszélgethet,
és mint a mesében, teljesítik a kívánságait.
Egészsége érdekében tartózkodjon többet a
természetben és egyen rendszeresen.

Az Ön rádiója
Kanizsán

^
VI.22.-VII.22. Rák
Ajókedvét nem tudja senki egykönnyen elvenni a hétvégén. Ujabbnál újabb ötleteinek nem
tudnak ellenállni a környezetében. Becsülje
meg a ragaszkodásukat, de figyeljen arra a személyre is, aki kitartóan érdeklődik ön után.
y i I . 2 3 . - V I I I . 2 2 . Oroszlán
Ne aggodalmaskodjon folyton a jövője
miatt, hanem hasznosítsa a tehetségét.
Amikor pedig sikerül valami, lepje meg
magát különlegességgekkel. Lehet ez
akár parfüm, vagy egy szép könyv is.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Sokat ígérő találkozásra számíthat a hétvégén. Bár a fizikai erejével nem lesz semmi
probléma, ne ijedjen meg, munkáról szó
sem lesz. Gondtalanul halmozhatja az élvezeteket és habzsolhatja az édességeket.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Ha ön is úgy szeretné, kedvező fordulatot
vehet a párkapcsolati helyzete. Abolygóállások szerint rátalálhat lelki társára, ha nagyon akarja. Váltsa valóra a terveit, és oszsza meg örömét a barátaival is.

W
X.23.-XI.22. Skorpió
Ha jó barátságban van a Holddal, akkor hamarosan egy titok részese lehet, ugyanis boldogságot és szerelmes napokat ígér a bolygó. Különösebb anyagi gazdagodásra nem számíthat, de most nem is ez lesz a legfontosabb.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Ne játsszon folyton a kedvese érzelmeivel,
mert ha megbántja, el is veszítheti véglegesen. A kritikus megjegyzések helyett dicsérgesse gyakrabban. Gondolkodjon új ötleteken, szórakozási lehetőségeken.
XII.22.-I.20. Bak
Alkalmazkodjon a barátaihoz, és vegye át tőlük az optimizmusukat. A nagyvonalú vásárlásokat egy ideig mellőzze, mert a bolygók
most spórolásra intik. Még a téli hónapokban
kezdje el a bőre felfrissítését, ápolását.
1.21.-II. 19. Vízöntő
Itt az ideje, hogy szünetet tartson a munkájában, és egészsége érdekében feltöltődjön.
A hétvégét nem kell feltétlenül otthon eltöltenie. Hívja meg egy kellemes túrára a közeli ismerőseit. Az sem baj, ha esik a hó.
II.20.-III.20. Halak
Hamarosan egy nagyobb társaság előtt is
büszkélkedhet a teljesítményével, az eddigi eredményeivel. A hangulatának,
egészségének ezen kívül még jót tenne
egy tánctanfolyam is.
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Nagy bravúrjuk
is volt
Nagykanizsai Teke SE (7.) Sárvári Kinizsi Kékgolyó (S.) 2:6.
NBII Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 12. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai győztesek: Tóth Tibor,
Magyar Gábor. Sárvári győztesek:
Karvalics Lajos, Csirkovics Lajos,
Rozmán Szabolcs, Tóth Zoltán.
A hazaiak szorosabb mérkőzésre számítottak a pontokat illetően,
mindenesetre a fákat tekintve csak
a vasiak csak öttel (2S91:2S86) értek el többet.
TOPIDO Nagymizdó SE (3.) Nagykanizsai Teke SE (8.)
6,S:1,S (2480:2427). NB II Délnyugati csoport teke-mérkőzés, 13.
forduló. Nagymizdó. Nagymizdói
pontszerzők: Nagy József, Rejtli
László, Bálint László, Simon
László, Tompa István(0,S). Kanizsai pontszerzők: Bende Zsolt,
Tóth Tibor (0,S)
A hazaiak, mint dobogós helyen
álló csapat, biztosan nyertek a középmezőny traktusát záró 11 pontos kanizsaiak ellen.
Nagykanizsai Teke SE (7.) - Arborétum Herény SE (1.) S,S: 2,5
(2667: 2622). NB II Dél-nyugati csoport teke-mérkőzés, 14. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzők:
Bukovics László, Magyar Zoltán,
Bende Zsolt, Istiván Attila (0,S). Herényi pontszerzők: Simon Károly,
Pásztor János, Rozs Szabolcs (0,S).
Bravúros győzelmet könyvelhetett el a kanizsai legénység a listavezető Herénnyel szemben.
I. Magyar Cukor Manufaktúra
SE (7.) - Nagykanizsai Teke SE (8.)
7:1 (2486: 2460). NB II Dél-nyugati
csoport teke-mérkőzés, IS. forduló.
Kaposvár. Kaposvári pontszerzők:
Kis Richárd, Nagy Róbert, Miklós
Gyula, Lapat Krisztián, Vörös Gábor.
Kanizsai pontszerző: Bende Zsolt.
Az előző fordulóbeli győzelem
után annak ellenkezője történt a
kanizsaiakkal idegenben, ráadásul
a somogyiak a tabellán is megelőzték a dél-zalaiakat.

Nk-i, 50/180/80, fiatalos, sportos,
ápolt, házias, nem dohányzó, józan
életű, egyedülálló férfi komoly kapcsolatra keres karcsú, ápolt, házias,
nem dohányzó, kedves lányt, hölgyet.
Tel.: 0670-389-0745 Levelek: „Társ
mindenben" jeligére a Szerkesztőségbe.
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Már van kvalifikációjuk az Eb-re

Az Egyköteles Kötélugró Országos Magyar Bajnokságnak,
egyben Eb-válogatónak a Csongrád megyei Szentes adott otthont.
A Kurca-patak menti városban a
kanizsai Szan-Dia FSC növendékei is indultak (képünkön), szám
szerint tizenegyen.
Összesen 103 egyéni, 37 páros
és 14 formáció nevezett a versenyre és az első napon az egyéni, míg másnap a páros és formációs versengés zajlott. A kanizsai
egyesület tagjai közül hatan
egyéniben indultak, emellett öt
páros és 2 formációs gyakorlatuk
versenyzett, míg Vágó Diána bíróként működött közre a versenyen.
Mint később kiderült, a SzanDia FSC Kovács Emese, Gerlinger
Laura, Hegedűs Zsófia, Szabó Péter és Kovács Bence összeállítású
vegyes csapata ezzel kvalifikálta
magát a nyáron Németországban
megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra. Hegedűs Zsófiára, Kovács Bencére és Szabó Peéterre
még vár két kör egyéni válogató,
de már most sem állnak rosszul a
kijutást illetően.
- Nagyon elégedett vagyok a
gyerekekkel, a gyorsasági versenyszámban majdnem mindenki túlteljesítette az elvárásaimat
és a gyakorlatokban is csak kisebb hibáik voltak - fogalmazott

Vágó Diána tréner. - Nem sok
időnk volt a verseny előtt, de sokat edzettek és készültek a gyerekek erre az országos bajnokságra. Úgy gondolom, a szereplésük mindenképpen eredményes volt.
Egyköteles Kötélugró Országos
Magyar Bajnokság, Szentes. Kanizsai eredmények. Egyéni, gyerek
korcsoport, fiúk, 30 másodperc
gyorsasági : 2. Horváth Patrik (64
lépés), 3. Dezső Ádám (63 lépés).
90 mp. futás: 2. Dezső Ádám (161
lépés), 3. Horváth Patrik (1S3 lépés). Szabadon választott gyakorlat: 1. Horváth Patrik, ... 4. Dezső
Ádám. Összetett: 2. Horváth Patrik, 3. Dezső Ádám. Serdülő kcs.,
lányok, 30 mp. gyorsasági: 17. Hegedűs Zsófia (72 lépés). 180 mp.
futás: 10. Hegedűs Zsófia (347 lépés). Szabadon választott gyakorlat: 12. Hegedűs Zsófia (3S gyakorlatból). Összetett: 11. Hegedűs
Zsófia. Fiúk, 30 mp. gyorsasági :
1. Szabó Péter (80 lépés), 2. Kovács Bence (7S lépés). 180 mp. futás: 1. Szabó Péter (390 lépés), ...
3. Kovács Bence (376 lépés). Szabadon választott gyakorlat: 2. Szabó Péter, ... S. Kovács Bence. Öszszetett: 1. Szabó Péter, ... 3. Kovács Bence. Ifjúsági kcs., lányok,
180 mp. futás: 14. Doucha Lilla
(32S lépés). Szabadon választott
gyakorlat: 14. Doucha Lilla. Páros,
Gyerek kcs., fiúk, 2x30 mp. gyorsasági: 10. Dezső Ádám és Hor-

Debütáló uszoda
A vízilabda utánpótlás is birtokába vehette immár a felújított
uszodát, hiszen az Országos
Gyermek (2000) és Serdülő
(1998) Bajnokság sorozatán belül
a Kanizsa VSE fiataljai fehérvári
ellenlábasukat fogadhatták.
Az Országos Gyermek (2000)
Bajnokság keretében a Simonka
Ferenc edzette Kanizsa VSE a Fe-

Adja fel nálunk apróhirdetését!
Eladná ingatlanját, autóját vagy feleslegessé vált tárgyait? Bérbe adná lakását? Társat keres? Kiegészítő munkát vállalna? HA KERES,
HA KÍNÁL, LAPUNKBAN BARÁTSÁGOS ÁRAKON TEHETI.
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (másodiktól és Kanizsai Kártyával 600 Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

váth Patrik (126 lépés). Szabadon
választott gyakorlat: 11. Dezső
Ádám és Horváth Patrik. Összetett: 11. Dezső Ádám és Horváth
Patrik. Serdűlő kcs., 2x30 mp.
gyorsasági: S. Hegedűs Zsófia és
Szabó Péter (1S4 lépés), ... 7. Kovács Emese és Gerlinger Laura
(1S1 lépés), ... 10. Marton Júlia és
Kovács Bence (146 lépés), 11. Erdélyi Lujza és Erdélyi Sára (138
lépés). Szabadon választott gyakorlat: 7. Hegedűs Zsófia és Szabó
Péter, ... 10. Kovács Emese és Gerlinger Laura, 11. Erdélyi Lujza és
Erdélyi Sára, 12. Marton Júlia és
Kovács Bence. Összetett: 7. Hegedűs Zsófia és Szabó Péter, ... 9.
Kovács Emese és Gerlinger Laura,
10. Erdélyi Lujza és Erdélyi Sára,
11. Marton Júlia és Kovács Bence.
Formáció, Serdűlő kcs., 4x30 mp.
gyorsasági: 4. Hegedűs Zsófia,
Gerlinger Laura, Kovács Bence és
Szabó Péter (292 lépés), ... 6. Marton Júlia, Erdélyi Lujza, Erdélyi
Sára és Horváth Patrik (2S8 lépés)
Szabadon választott gyakorlat: 4
Hegedűs Zsófia, Gerlinger Laura,
Kovács Emese és Szabó Péter, ..
6. Marton Júlia, Erdélyi Lujza, Erdélyi Sára és Dezső Ádám. Összetett: 4. Hegedűs Zsófia, Gerlinger
Laura, Kovács Bence, Kovács
Bence és Szabó Péter, ... 6. Marton
Júlia, Erdélyi Lujza, Erdélyi Sára,
Dezső Ádám és Horváth Patrik.
PL.
hérvár Póló SE-t 11-9-re győzte le.
A serdülők (1998) pontvadászatában pedig: Kanizsa VSE
-Fehérvár Póló SE 6-1S.
A csoportot a fehérváriak vezetik, ellenük a tisztes helytállás volt a kanizsaiak célja. Az
emberelőnyök
kihasználása
(9/2) gyengén ment ezúttal nekik, büntetőt is hibáztak és elmaradt a várt szorosabb eredmény.
P.L.

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
Autóliveg forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyiink.

Nk, Honvéd u. 5.
Tel.: 06-70-508-7810, 06-70-518-5385
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Még növelték is az előnyüket
ASS-Makói SVSE (7.) Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 3,5:8,5
NB I-es sakk csapatbajnokimérkőzés, 6. forduló. Makó.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Mihók - Balogh Cs. 0,5:0,5, Grünberg - Ivanisevics 0:1, Sarics - Erdős 0:1, Horváth Zs. - Márkus
0,5:0,5, Zámbó - Prohászka 0:1,
Tatár Kis Sz. - Ribli 0,5:0,5, Szalai
K. - Lupulescu 0,5:0,5, Leviczky Pintér J. 0:1, Balla - Bánusz 0:1,
Hajnal - dr. Flumbort 0,5:0,5,
Péczely - Kántor 0,5:0,5, Juhász B.
- Gara T. 0,5:0,5.

A kanizsaiak találkozója előtt
fejeződött be a Paks - Dunaharaszti meccs, mely 8:4-es hazai siker hozott, így a dél-zalai csapat
sikere azt is jelentette, hogy előnyét a tabellán fél ponttal még növelte is a második Tolna megyeiek
előtt.
- Ahogy azt várhattuk, komoly ellenféllel
nézhettünk
szembe, a makóiak egy jól öszszerakott csapatot alkotnak - fogalmazott az öt pontos különbséggel megnyert mérkőzés után
a nagykanizsaiak csapatvezetője,
Papp Nándor. - A döntetlenek

mellett még a győzelmekért is
keservesen meg kellett küzdenünk, mindenesetre az külön pozitívum még a győztes végeredmény mellett, hogy vereséget
nem szenvedett senki az egyes
játszmák során csapatunkból.
Március elsején következhet a
Haladás elleni erőpróba, melynek az első helyről úgy vághatunk neki, hogy a Paks előtt 2,5
pontos előnyünk van.
Győri Elektromos (8.) Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
II (9.) 5,5:6,5
NB I B Charousek csoport sakk

Inenntől fordulhat élesbe

dobóformát mutatva sikerült kiharcolnunk az idegenbeli győzelmet."
A férfi NB II-ben is javában
zajlanak a küzdelmek.
Siófoki Kosársuli (3.) - Kanizsa KK (8.) 87-74 (27-23, 15-14,
23-15, 22-22)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkőzés, 3. forduló.
Siófok, 100 néző. Vezette: Fekete
L., Pécsi.
Kanizsa KK: Horváth G. (23/3),
Lovas D. (14/3), Dávidovics M.
(2), Becze (26/3), Erdélyi (4). Csere: Ombódi (5/3). Edző: Silló
Zsolt.
A vendégek korántsem a komplett csapatukkal álltak fel a siófokiak ellen, akiknél a kiegyensúlyozott pontelosztás is eredményezte
azt, hogy sikert könyvelhettek el a
kanizsaiak ellen. A dél-zalaiak
gyakorlatilag három negyedben is
jól tartották magukat.
Kanizsa KK (8.) - Pécsi EAC
(2.) 50-100 (10-21, 19-21, 6-35,
15-23)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkőzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 50 néző. Vezette:
Horváth A., Földesi Á.
Kanizsa KK: Becze (9/3), Lovas
D. (10/6), Horváth G. (22), Imre
(4/3), Hartai R. (3). Csere: Rácz B.
(2), Filák, Erdélyi, Ombódi, Dávidovics M. Edző: Silló Zsolt.
Ezúttal is Becze Máté és Horváth Gergő nyitotta a pontok és
próbálkozások sorát, a pécsiek
aztán ragadták csak magukhoz
a kezdeményezést. A harmadik
tíz percet leszámítva a kanizsaiak igyekeztek méltó ellenfelei
lenni a bajnokság későbbi menetében is repesztő baranyaiaknak.

Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
- TFSE (2.) 58-63 (11-19, 18-19,
16-8, 13-17)
Női amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 14. forduló. Nagykanizsa, 50 néző. Vezette: Szalai Zs., Koncsek.
Kanizsa: Fuisz (10), Herman A.
(15), Kardos (6), Fekete (13/3),
Hegyi 8. Csere: Nagy D. (4),
Bernáth, Horváth E. (2). Edző:
Zsámár Krisztián.
Az egyetemi csapat kezdte
pontosabban a találkozót és hamar előnyt is harcolt ki eredményes távoli és középtávoli dobásaival. A kanizsaiak támadásban
pontatlanok voltak és a védekezésben elkövetett hibáikat kihasználták a magassági és erőfölényben lévő vendégek. A második negyed elején Hegyi Vivien
és Herman Aliz kosaraival feljöttek öt pontra a nagykanizsaiak,
de közelebb már nem tudtak kerülni, a TFSE ismét elléphetett
tőlük.
Szünet után a házigazdák védekezést váltottak, ami úgy megzavarta a fővárosiak játékát, hogy első kosarukat csak a negyed 8. percében érték el. Herman és Fekete
Csilla pontjai gyakorlatilag már az
egyenlítést jelentették, majd az
utolsó tíz perc nyitányán a vezetést
is átvette a KVSE, de kapcsoltak a
másik oldalon és a mérkőzés 32.
percében már ismét a vendégeknél
volt az előny. A végjáték szintén a
házigazdák felzárkózási kísérletéről szólt, ugyanakkor a döntő pillanatokban elkövetett pontatlanságok miatt nem tudták már megfor-

dítani a mérkőzést Fuisz Viktóriáék.
Zsámár Krisztián: „Végig küzdelmes, nagy iramú mérkőzésen a
végjátékban maradtunk alul a magassági és erőfölényben játszó
vendégek ellen."
CMB CARGO UNI Győr II
(7.) - Kanizsai Vadmacskák SE
(5.) 63-78 (10-26, 13-21, 14-8, 2624)
Női amatőr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 15. forduló. Győr, 50 néző. Vezette: Vida,
Kéri.
Kanizsa: Fuisz (15/3), Hegyi (18),
Herman A. (7), Fekete (9), Kardos
(10). Csere: Nagy D. (15/3),
Karancz (4), Horváth E., Székely,
Buti. Edző: Zsámár Krisztián.
A kanizsaiak Hegyi Vivien és
Fuisz Viktória vezérletével gyorsan elléptek kilenc ponttal (112), s a negyed utolsó két percében a koncentrált támadójáték
eredményeként a KVSE tovább
növelte előnyét. A folytatásban
továbbra is remek dobóformát
produkáltak Nagy Dóráék, s úgy
már valóban tetemes lett a különbség.
Nagyszünet után hullámzóvá
vált a nagykanizsaiak játéka, de a
megszerzett előnyt tartani tudták
Zsámár Krisztián tanítványai. A
záró tíz perc elején ismét koncentráltan kosaraztak a vendégek,
Kardos Réka és Karancz Panna
pontjaival húsz pont is lett különbség, amivel el is dőlt a találkozó sorsa.
Zsámár Krisztián: „Több kiváló
egyéni teljesítménnyel és remek

15

csapatbajnoki mérkőzés, 6. forduló. Győr.
Kanizsai győztesek: Havanecz
Bianka, Kobán Bálint, Ladányi
Zsolt, Papp Nándor. Döntetlent játszottak: Galyas Nándor jr., Bodó
Norbert, Sipos János, Biskopics
Márton, Haselbach Dávid.
ABiatorbágy után másik közvetlen riválisával szemben is győzött a
kanizsai sakkozók második számú
csapata, igaz, ezzel is csupán egy
pontot hozott rajtuk, s a győriek
(29,5) fél ponttal még előttük vannak. A meccs érdekessége volt,
hogy a vendégek a 7. táblától lefelé szerezték győzelmeiket, ez is
elég volt azonban a sikerhez.
P.L.
Tigris KK (2.) - Kanizsa KK
(8.) 95-63 (32-20, 18-21, 21-10,
24-12)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkőzés, 5. forduló. Kaposvár, 50 néző. Vezette: Bálind,
Kollár.
Kanizsa: Horváth G. (13), Becze
(27/12), Lovas D. (10/6), Imre (3),
Hartai R. (4). Csere: Dávidovics
M. (2), Erdélyi (4), Csizmadia,
Rácz B. Edző: Silló Zsolt.
Ezen a meccsen volt a Kanizsa
KK-nak nyert negyede, ráadásul
ezt olyan együttes ellen produkálták, mely csoportja egyik élcsapata, így az sem volt meglepetés,
hogy a kaposváriak több mint 30
ponttal nyertek.
Kanizsa KK (7.) - Marcali
VSzSE (8.) 85-79 (28-19, 22-20,
22-12, 13-28)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkőzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 100 néző. Vezette:
Horvát A., Benedek.
Kanizsa KK: Becze (30), Lovas D. (21/12), Horváth G. (17),
Imre (6/3), Erdélyi (9). Csere:
Dávidovics M. (2), Csizmadia,
Ombódi, Rácz B. Edző: Silló
Zsolt.
Becze, Erdélyi Benjamin és Imre Márk kezdett be a hazaiaknál a
pontok terén, de ez a meccs egy
„testvér-csatáról" szólt igazándiból, hiszen hazai oldalon Lovas
Dávid, míg a vendégeknél Lovas
Péter szórta a kosarakat. A
kiskanizsai otthonukban aztán Dávid zrikálhatta Pétert, hiszen ő 21,
míg bátyja 20 pontig jutott, mi
több, Silló Zsolt legénysége megszerezte szezonbeli első győzelmét
is a találkozón.
P.L.

Kanizsa - Hirdetés
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2015. február 16. (hétfő) 18 óra
Helyszín:

UJ SZUPER PRODUKCIO!
Nagykanizsán a TESCO mellett

Hevesi Sándor Művelődési Központ
(8800 Nagykanizsa. Széchenyi tór5 B.)

Belépődíj: 1200 Ft. nyugdíjas és diák 800 Ft
Információ és jegyrendelés: 06 JJ-'J'' 46G

nformáció: +36 30 975 6843

www,bordasioisef,com

Előadások: hétköznap Í8.00 órakor, szombaton és vasárnap 11.00 és 15.00 órakor.

Családbarát kedvezmény:
csütörtökön KETTŐT FIZET- NÉGYET KAP!
InfóvoQ&l: 0630-401-9507, web: www,eotvoscirkusz,com, Fawbook; Eötvös cirkusz.
Cirkuszpénztár nyitva: 10-18 óráig

Kedvező ár, minőségi munka
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Nyitva: H-P 8.00 - 16.00-ig,

8800 Nagykanizsa, Deák tér ó.
(93)312-011,(30)3852576

8800 Nagykanizsa (Kiskanizsa), Kis mező u. 17.

Az akció 2015. február 28-ig érvényes.

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

FŰRÉSZÁRU

KANIZSA ASZFALT KKT.

látszerész mester

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %

£

Kiskanizsai MÉH-telep
(volt Holdosi-Fém telephelye)

ÉRTÉKESÍTÉS

Megnyitottuk fűrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző
méretben és hosszban kaphatóak.

Szombaton 8.00 - 12.00-ig

Telefon: 0693-510-133.0693-510-134, 0630-362-7156
E-mail: postmaster@kariizsaaszfalt.t-online.hu
Tájékozódjon még: zalainfo.com

Ne a szemétbe é s a szelektívbe tegye!
• Pénzí kap érte, hozza el hozzánk! Magas ár! KÉSZPÉNZ!
• Iskoláktól, boltoktól és cégektől ingyen beszállítjuk a
nagyobb mennyiséget!
,
• Vásárolunk vas- és fémhulladékot
jlQn/
(saját tulajdonra nem kell engedélyt kérni)
• Vállalunk földmunkát, térkövezést, aszfaltozást, mederlapozást,
épületbontást kivitelezéssel. (Ingyenes helyszíni felmérés!)
Műanyagok: petpalack (összenyomva is), ládák, kerti bútorok, vödrök
fóliák. Papírok: újság, karion, színes újság, könyvek. Üvegek: háztartási
ablaküveg, autószélvédö Aludobozok: sörös, kólás (összenyomva is).

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21.

Mi a lakosságért és a környezetvédelemért vagyunk!

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP

^ MKomUnto
ix
>

UMMCUÍNl!

6 és 12V-os 2-225Ah teljesítményig,
átlagos és különlegesen magas
indítóáramú, minden gépjárműhöz.
200 hazai és nyugati típus:
hagyományos savas, zárt savas,
zárt folyadékmentes (zselés).

AKKUMULÁTOR

XXVII. évfolyam 6. szám
2015. február 19.

Az idei év költségvetése, mely
11,6 milliárd forint, elegendő forrást biztosít a városvezetés által
fontosnak tartott területek finanszírozásához, így a munkahelyteremtéshez, a gazdaságfejlesztéshez, a beruházásokhoz, a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására, továbbá a civil
szervezetek, az oktatás, a sport és
a kulturális élet támogatásához.
Erről számolt be a közgyűlést
követő sajtótájékoztatón Dénes
Sándor polgármester.

Szakbolt és Szerviz
Elmondta, a költségvetés elfoPozsgai János gadását
számos egyeztetés előzte

8800 Nagykanizsa, Teleki út 16.
Telefon: 93/312-346
Nyitva: H-P: 8-17; Szo.: 8-12 óráig

CENTRUM
^

AUTOSISKOLA

<

KRESZ TANFOLYAM
AKÁR 1 NAP ALATTI
személvautó (B) 16t5 éves kortól
^
motor (A1, A2, A)
SCniefc
segédmotor (AM) 13,5 éves kortői p»rt««r
2015.03.03-án (kedden) 17 óra
2015.03.17-én (kedden) 17 óra

8800 Nagykanizsa, Csengery u. 4.
Tel.: 06-93/314-496, 06-30/2261-760

Kövesse híreinket
honlapunkon
www. kanizsaujsag. hu

meg. Két alkalommal informális
közgyűlést is tartottak, ahova a
képviselőket, a jegyzőket, és a város vezetését várták.
- Erre az informális közgyűlésre
az ellenzéki képviselőtársaink nem
jöttek el, nem vették igénybe ezt a
fajta beszélgetést - jegyezte meg
Dénes Sándor.
Ezt követően elmondta, Nagykanizsa költségvetése 11,6 milliárd, a
bevételi oldalon 8,6 milliárd forint
szerepel. A hiányt az elmúlt esztendő működési célú pénzmaradványából, mely 2,2 milliárd, valamint a
fejlesztési célú pénzmaradványból,
mely 79S millió hozták ki nullára,
így nincs szükség hitel felvételére.
A város első embere elmondta, az
adókból származó bevételek meghatározzák egy város mozgásterét.
201S-ben nem vetettek ki új adót és
nem is emelték azokat. Az előzetes
számítások alapján a tervezett adóbevétele a városnak 3,9 milliárd, melynek a legnagyobb tétele az iparűzési
adó, így továbbra is tudják tartani a
2,S millió alatti adóalapú vállalkozásoknak szóló adókedvezményt.
A költségvetés összeállításánál
több stratégiai célt is szem előtt
tartottak. Az egyik a munkahelytermés (erre S0 milliót terveztek)
és a gazdaságfejlesztés fontossága.
A közcélú foglakoztatásra 30 millió forintot különítettek el, melyet
az állam átvállalhat. Az integrált
településfejlesztési stratég iának
fontos része az ipari park bővítése,
hogy rendelkezésre álljon egy
olyan terület, melyet a befektetők-

Dénes Sándor:

„Városunk pénzügyi
helyzete stabil, de
takarékos gazdálkodást
várok el mindenkitől"
nek ajánlhatnak. A bővítésre 31S
milliót szavaztak meg, míg ingatlan vásárlására 70 milliót, elővásárlási jog gyakorlására pedig 30
millió van betervezve.
A városüzemeltetésre 680 milliót
szánnak, a város intézményi felújítására 112,8 milliót, míg a közlekedési létesítmények javítására 106
milliót kalkuláltak a költségvetésbe. A verseny és élsportra 62 millió,
a diáksportra 17 millió, a kulturális
alapra 20 millió és a civil szervezetek munkájának a támogatására 21
millió forintot különítettek el. A
Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítványt idén is támogatja a város 20
millió forinttal, ugyanennyit kap a
Soós Ernő Víztechnológiai Kutatóközpont is, szakképzési ösztöndíjra
közel 9 millió forintot kalkuláltak.

Sándor. A beruházási kiadásra
összesen 3,2 milliárd forint jut.
Ebben benne van a városközpont
rekonstrukciójának a második
üteme, mely 900 milliót jelent (támogatás: 433 millió, S24 saját
forrás) és a szociális célú városrehabilitáció, mely S11 millió forintot jelent.
A Csónakázó- tó és környezetének
a fejlesztésére 80 milliót költenek,
melyből játszóteret, közvilágítást létesítenének. A város játszótereinek a
felújítására 1S,6 milliót különítettek
el. A Tripammer úti ravatal felújítására 62 millió forintot szánnak.
- Városunk pénzügyi helyzete
stabilnak mondható, de nagyon takarékos gazdálkodást várok el
mindenkitől - zárta a sajtótájékoztatót Dénes Sándor.

Ezt követően a beruházásokról,
fejlesztésekről ejtett szót Dénes

V.M.
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Fánkfesztivál: megnyalhattuk mind a tíz ujjunkat
nyugtázta, hogy megnőtt a város
érdeklődése a fánkfesztivál Iránt,
és kifejezte azt a reményét is, hogy
egy farsangi nagyfesztivállá nőheti
ki magát ez a rendezvény. Két évvel ezelőtt már beszéltek arról az
igazgatónővel, hogy a város egészére kiterjesztve - a 40-60 évvel
ezelőtti falusi maszkajárás felelevenítésével -, egy olyan ünnepnap-5 pá kellene tenni a fánkfesztivált,
.Q

'I mely azt is megmutatná, milyen vi2 dámságot jelent egy télbúcsúztatás.

Kellemes tavaszias napsütés
várta szombat délelőtt az Erzsébet térre, a VII. Országos Farsangi Fánkfesztivál nyitóprogramjára érkező felvonulókat és
nézelődőket.
Némelyik hölgy még az utolsó
pillanatban is megigazította a díszes ruháját, mielőtt felszállt a
lovaskocsira, de akadt olyan jelmezes is, aki lufit, vagy stílszerűen
fánkot osztogatott a kíváncsiskodó
apróságoknak. A kisbíró felszólítására a Nagykanizsai Fúvószenekar
zenei kíséretével az élen elindult a
térről a Nagykanizsai Lovas Klub,
a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde, a Tótszentmártoni Kulturális
Egyesület Énekkara, a Fityeházi

A harsány fúvószene és nótaszó
hallatán végeláthatatlan sort alkotva sokan csatlakoztak a menethez,
és elkísérték a felvonulókat a fesztivál helyszínére, a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontba, ahol a
pécsi és a kanizsai fúvószenekar
közös produkciója máris megalapozta a fesztivál alaphangulatát. A
dinoszaurusz kiállítás szomszédságában lévő nagyteremben a fánkversenyre benevezett 3S csapat
színes terítékkel és megszámlálhatatlan fánkcsodával várta az érdeklődőket.
A rendezvényt a fánkfesztivál
háziasszonya Kámánné Szép Terézia, a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház igazgatója nyitotta
meg.

Ennek megvalósításához az akarat
megvan a VOKE részéről, még egy
kis pénz kell hozzá, és fogadókészség a városlakóktól.
Dénes Sándor Nagykanizsa polgármestere a fánkkal, a farsanggal
és a fánkfesztivállal kapcsolatos
gondolatait osztotta meg a nagyszámú közönséggel. A rendezvény jelentőségéről szólva kiemelte, hogy
hetedik esztendeje hirdeti városunkról, hogy itt olyan hagyományok élnek, melyeket érdemes, sőt szükséges a nagyvilág elé tárni. Azért,
hogy mindenki lássa, amit a felmenőink leleményessége oly gondosan
átörökített nekünk, és megmutassa,
hogy itt létezik az az akarat, mely
képes mindezt mai formában újjáteremteni, továbbá hirdeti azt is, hogy
városunk és a térség az elmúlt években felkerült az ország turisztikai
térképére, jelentős fesztiválokkal
hozzájárulva kultúránk megéléséhez és megismertetéséhez.

és Szabadidő Egyesület elnöksége
nevében megjegyezte: nagy szó a
művelődési intézmény életében,
hogy országos, sőt nemzetközi
rendezvényen vehet részt. Elmondta, a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Ház nyolc évvel ezelőtti elképzelését sikerült közösen
megvalósítaniuk, egyben azt kívánta, még hosszú éveken keresztül legyen a város kulturális palettáján egy kedves színfolt a farsangi fánkfesztivál.

A köszöntőket követően a fánkcsapatok versenyét Elekes Zoltán,
a Magyar Fesztivál Szövetség alelnöke, a szakmai zsűri elnöke nyitotta meg. A kulturális kísérő programok sorában elsőként a Pécsi
Vasutas Koncertfúvós Zenekar lépett fel. Ebéd előtt és ebéd után is
folyamatosan érkeztek a kanizsaiak fánkot vásárolni, kóstolni és
szórakozni. A Tófeji Fürge Nagyik
tízfős csapata nem győzte sütni a
hagyományos szalagos farsangi
fánkot. Délután két óráig már 30
kiló lisztet használtak fel az asszonyok. Hosszú sor várt türelmesen
az asztaluk előtt arra, hogy megkeljen és kisüljön a tészta. A kanizsai Hegedűs Boglárka cukrásztanuló többféle fánk különlegességet
állított ki Rózsi nagymamája segítségével. A tálcákon a joghurtos, levendulás, rózsás, sima-, csiliscsokis, bazsalikomos és fehér csokis variáció is megtalálható volt a
fánknyalóka, a szalagos-, és a forKöszöntőjében Molnár Géza, a
gácsfánk mellett. Hamar elfogyott
Vasutas Országos Közművelődési

Népdalkör, a Nagykanizsai Kórház Ünnepi köszöntőjében a fesztiNyugdíjas Klub, a VOKE Kodály vál fővédnöke, Cseresnyés Péter
Zoltán Művelődési Ház „MAMIK" országgyűlési képviselő örömmel
Hagyományőrző Dalköre és a Vas- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP utas Ulti Klub, a Bajcsai Dance
Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
csoport, a Nagykanizsai GólyaláTímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
basok, a Thúry Baranta Közösség
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a miklósfai és a lendvai csapat süteménye is. Az eszteregnyei Őszirózsák hölgyei idén is kitettek magukért. A kezdetektől részt vesznek a fesztiválon, s az eddig szerzett versenydíjaikat ezúttal is magukkal hozták. A fánk torta és a
fánk hóember mellett sokféle sütemény kínálta magát az asztalukon.
A Vasút Gyöngyszemei nemcsak
fánkot és egyéb édes-krémes tésztát hoztak magukkal, hanem egy
üzemelő
villanyvasutat
is.
Dernánecz István alkalmi állomásfőnök így a kiszolgálást, és a
vonatokat is irányította. Akár sütési ötletekkel is tudott szolgálni, de
arra is felhívta a figyelmet, mint a
való világban, itt a „fánkfesztiválmegállóhelyen" is előfordulhat,
hogy vágányzár miatt autóbuszoknak kell elszállítani az utasokat.
Kámánné Szép Terézia igazgatónő kérdésünkre válaszolva elmondta, a tavalyi 24-gyel szemben idén 3S csapat nevezett a versenyre, többek között Pécsről, Tófejről, Székesfehérvárról, Tótszentmártonból és Lendváról is érkeztek. A határon túli településről
eljött Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzat Nemzeti Szövetségének elnöke, a település alpolgármestere is. Az igazgatónő úgy véli: a mostani rendezvény sikere feljogosítja őket arra,
hogy készüljenek a következő
fesztiválra.
Eredmények: Amatőr és helyben sütött kategóriában: I. Fürge
Nagyik, Tófej; 2. Lendvai ízek,
Lendva; 3. Interspar, Nagykanizsa. Amatőr, hozott, hagyományos
kategóriában: I. Őszirózsa Dalkör, Eszteregnye; 2. VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház MAMIK Hagyományőrző Dalköre; 3.
Szuper Nagyik, Tófej.
Különleges fánkok kategóriájában: I. Hegedűs Boglárka, Nagykanizsa; 2. Miklósfai répások; 3.
Funckyk, kiskanizsai csapat.
Profi és helyben sütött kategóriában: I. Kanizsa Pékség Ördögei,
Nagykanizsa. Legszebb standért
járó különdíj: Bölcsődei menyecskék; Legtöbbféle fánkért járó különdíj: Farsangoló retrók Beleznáról; Közönség díj: Kanizsa
Pékség Ördögei; A VII. Országos
Farsangi Fánkfesztivál fesztiváldíját a nagykanizsai Hegedűs Boglárka nyerte el.

B.E.
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Az egészség megőrzéséért
csolódó programok, rendezvények
szervezésével.
- Egészségfejlesztést célzó
programok, civil kezdeményezések már eddig is több alkalommal
valósultak meg városunkban, melyek számos hasznos módszert,
gyakorlatot tartalmaznak. Ezen tapasztalatok összegyűjtését, értékelését tűzte ki a Népegészségügyi
Hálózat Központ és a Szakmai Támogató Hálózat. A hamarosan sorra kerülő rendezvény pedig az
„Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása" projektünk
egyik alprojektje - emelte ki.
Jövő szerdán, azaz február 25én workshopra kerül sor a Malis
István Városi Könyvtár épületében, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület székhelyén.
A részleteket a szervező Országos Egészségfejlesztési Intézet
Szakmai Támogató Hálózatának
helyi koordinátora, Dömötör Balázs ismertette.
A délután két órától, a könyvtár
földszinti előadójában kezdődő
rendezvényen Zaleczky Elza
egészségfejlesztő-mentálhigiénés
szakember tart előadást. Többek

közt a közösség támogató funkciójáról, megtartó erejéről.
- Illetve, civil szervezetek
egészségfejlesztéssel kapcsolatos
lehetőségeit is vázolja a meghívott
vendégünk - közölte Dömötör Balázs, a Szakmai Támogató Hálózat
tagja. Aki hozzátette: az eddigi
egészségfejlesztési gyakorlatokról, valamint további együttműködési lehetőségek felkutatásáról is
szó esik a workshopon. A rendezvényre elsősorban a civil szervezetek képviselőit várják, akik az eddigiekben is foglalkoztak egészségmegőrzéssel, azaz ehhez kap-

Dömötör Balázs elmondta azt is,
Nagykanizsa városa tagja az
Egészséges Városok Magyar
Nyelvű Szövetségének. Ami voltaképpen nem egy cím, hanem
program.
- Lényege, hogy a résztvevő városok tudatosan kívánnak tenni
polgáraik egészségének megőrzéséért, a hosszú távbon fenntartható, egészséges környezetért. Mindezt pedig a döntéshozatali folyamatokban is érvényre kívánják juttatni - fogalmazott Dömötör Balázs.
Sz.Zs.

Keresztyén gondolatok a házasságról
„Most értem haza a református templomból, ahol a Kanizsai
esték program keretében, Steinbach József A Dunántúli Református Egyházkerület püspöke,
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnöke volt
a vendég. A Házasság hete alkalmából a püspök úr nagyszerű
előadását hallgattuk végig,
Fehérné Irénkével" - osztotta
meg tegnap este élményeit a legnagyobb közösségi portálon Lélek Sándorné Gizella.
Hella Ferenc lelkipásztor bevezetése után, a püspök úr felsorolta a bibliában megtalálható
utalásokat a férfi és nő szövetségére, amely mindenkor az Úr
ajándéka és kegyelme. Az idézetek megtalálhatók a teremtéstől
kezdve az Ószövetségen és az
Újszövetségen át. Beszélt a semmivel nem pótolható egymás
iránt érzett felelősségről, a konfliktuskezelésekről, az isteni tör-

vények szerinti férfi, női szerepekről.
„Nem jó egyedül." - Ezt mindenki átéli, akinek nincs társa.
Ketten erősebbek vagyunk, ha
az egyik elesik, ott van a másik,
aki felemeli.
A házasság kudarcának gyakori oka a felcserélődött szerepek.
Sikeres karriert építő nőnek is
otthon a családban, a teremtő által kapott szolgálatot kellene beteljesíteni.
A harmonikus szövetség nem
hierarchikus rendszerben van
meghatározva, nincs alá- és fölé
rendelt szerep. Ugyanakkor a férfinek szánta az Úr a család fenntartására irányuló felelősséget, míg a
nő számára a gondoskodó szeretetet.
Értékes, figyelemfelkeltő, gondolatébresztő eszmefuttatásnak lehettünk tanúi.
Köszönetünket fejezzük ki
Hella Ferenc lelkipásztornak
és a püspök úrnak az értékte-

remtő programért, melyre felekezettől függetlenül sokan látogattunk el ezen az estén zárja sorait a több helyütt is
publikáló Lélek Sándorné.
Nyitóképünk is az ő oldaláról
származik.
Kanizsa

1 Kanizsa - Városi pénzügyek
Elfogadták Kanizsa idei
költségvetését, adóemelés
és új adó nélkül
Városunk 201S-ös költségvetése kellő mennyiségű forrást biztosít a munkahelyteremtésre, a
gazdaságfejlesztésre, a nagy beruházásokra, a fejlesztések megvalósítására, de még az oktatás,
a sport és a kulturális élet fellendítésére is. A csütörtöki, soron
kívüli közgyűlésen a képviselőtestület stabil és takarékos büdzsét fogadott el.
Elegendő fedezet áll rendelkezésre a város kasszájában - a saját
adóbevételek és a központi költségvetéstől kapott feladatalapú támogatás jóvoltából - arra, hogy az önkormányzat az említett fejlesztési
céljait, a kötelező és az önként vállalt feladatait megvalósíthassa. Működési hiány nincs, hitelt sem kell
igénybe venni. Mint ismeretes, a régi, 6.3 milliárd forintos tartozást átvállalta az állam. Új adónemek bevezetése vagy adóemelés pedig
nem várható - összegzett elöljáróban Dénes Sándor polgármester.
Mindezek ellenére nem volt
zökkenőmentes a büdzsé elfogadása. Az ellenzéki képviselők a költségvetés több pontját kifogásolták.
Marton István a „zsugorodás
költségvetésének" nevezte az ideit.
Mivel - mint utalt rá - a „boldog
békeidőkben" 2S milliárd felett
volt, most „mindössze" a 11 milliárd forintot haladja meg. A működési bevételekről azt mondta, nem
reálisak, illetve azért vannak többre tervezve, mert ki kell hozni valahogy a nullszaldót. Az adók kapcsán S80 milliós visszaesést kifogásolt. Am a szociális és gyermekjóléti támogatás 370 millióról 80
millió forintra való csökkentésével
sem értett egyet, ahogy az iparűzési adóból származó bevétel szűkösödésével sem: mindez 140 millióval lett kevesebb.
Gábris Jácint hozzászólásában
a „kormányzati (támogatások) öntömjénezése" iránti nemtetszését
fejezte ki. Szólt arról, hogy a költségvetés idei „sarokszámai" nagyjából ugyanazok, mint tavaly. Érdeklődött még az iránt is, mit tervez a „képviselői többség" azzal a
2.S milliárd forint többlettel, ami a
város büdzséjében szerepel. A kép-

viselő pozitívumként értékelte,
hogy új adó nem kerül bevezetésre. A tanácsadói szerződésekkel
kapcsolatban már nem volt optimista. Kifogásolta, „sok az ezekre
fordított összeg". Azokért a szerződésekért pedig, amiket látott,
„egy kanyit sem fizetett volna" állította. Tekintve, nem tudni azt
sem, mi hasznuk volt a korábbiaknak. A klímaszövetséget pedig
„gittegyletnek" minősítette, azt
követően, hogy a szövetség S millió forintot kap a városkasszából
idén. A városmarketingre elkülönített 62 millió forintot szintén soknak találta, módosító javaslatot
nyújtott be arra vonatkozóan, hogy
ebből az összegből 7 millió forintot inkább az útfelújításokra kellene átcsoportosítani. Ezt egyébként
a szavazáskor nem támogatta a testület többsége. Gábris Jácint három testvérvárosi kapcsolat „leépítését" is javasolta. Véleménye szerint mindezt értelmetlen Izraellel,
Bulgáriával és Finnországgal
fenntartani, mivel - „sokak véleménye szerint" ezek csak „kéjutazásokra" adnak okot.
Dr. Fodor Csaba elsőként a
költségvetési előterjesztés első, 21
oldalára tett megjegyzést. Eszerint, aki azt írta, „szégyellje" ma-

2015. február 19

gát. A kormány „ne nézzen hülyének" minket - fogalmazott, szó
szerint, a képviselő. Elmondta, a
nemzeti vagyont gyarapító beruházások bőven szerepelnek a város
ez évi költségvetésében. A képviselő a két helyi médium, a Kanizsa
Újság és a Kanizsa TV idei büdzséjével kapcsolatban szóvá tette:
tavaly a két sajtóorgánum összesen
67 millió forintból gazdálkodott,
ám az összevonás utáni Kanizsa
Média Centrum működésére már
100 milliót különítettek el, amely
szerinte „túl sok". A polgárőröknek szánt egy millió forintos támogatás viszont kevés. Dr. Fodor
Csaba az idei költségvetést összességében koncepciótlannak nevezte.

rintot költ a város, a korábbi SS2
millió helyett. A segélyezési rendszerről Bizzer András elmondta,
idén átalakul. Az önkormányzati
képviselő kiemelte még sok más
mellett azt is, intézményi felújításokra közel 113 millió forintot fordítanak, a Tripammer úti ravatal
felújítására 62 millió forintot szánnak, a térfigyelő kamerarendszer
kibővítésére 8 milliót, a Csónakázó-tó és környezetének felújítására
80 millió forintot, a közvilágítás
fejlesztésére S0 millió forintot, a
házasságkötő terem felújítására
pedig majd' 16 milliót. Az oktatás
és a kultúra különböző területeire
fordítandó támogatásokkal kapcsolatban kiemelte - többek közt a Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány
20 millió forintos támogatáAz ellenzéki városatyák által elmondottakra Bizzer András önkor- sát, ugyanennyit kap a Soós Ernő
Víztechnológiai Kutatóközpont is,
mányzati képviselő, a Fidesz frakcióvezetője, a Pénzügyi Bizottság szakképzési ösztöndíjra közel 9
elnöke reflektált. Elsőként Dr. Fodor millió forintot kalkuláltak. A diákCsaba „stílusát" utasította vissza. sportot 17 millió forinttal támogatMajd részletes tájékoztatást adott ja a város, a verseny- és élsportot
Nagykanizsa költségvetéséről. Sok 62 millióval, a kulturális feladamás mellett üdvözölte a munka- tokra 20 millió forint jut.
helyteremtésre elkülönített 70 milA költségvetést, a képviselői
lió forintot, a gazdaságfejlesztésre
hozzászólások után, Szita László
szánt S00 millió forintot, az ipar- könyvvizsgáló is értékelte. Az alaűzési adókedvezményt, amivel a pos részletezésen túl elmondta
kisvállalkozókat támogatja a vá- még azt is, hogy gazdaságossági
ros, a közfoglalkoztatásra jutó 30 szempontból nem ellenőrizték a
millió forintos fedezetet is. Ez költségvetést, mivel ez nem tartoutóbbival kapcsolatban közölte: zik feladataik közé. A jogszabályi
eme pénz a későbbiekben fel is előírásoknak viszont megfelel. A
„szabadulhat", ugyanis a tervek képviselőtestület - ha nem is egyszerint mindezt, a magyar állam fi- hangúlag - de elfogadta a város
nanszírozza majd. A szociális se- 201S-ös költségvetését.
gélyekre, a sport és a kultúrafejSz.Zs.
lesztésre 201S-ben 248 millió fo-

Új helyi adóval rendezné bevételi hiányát Egerszeg önkormányzata
1,8 milliárd forint bevételi hiány
mutatkozik, ennek egy részét ezért
új helyi adó bevezetésével kívánják előteremteni.
A zalai megyeszékhely 800 millió forint kormányzati támogatást
kapott az elmúlt év utolsó napján,
a városháza osztályaitól, illetve a
Vadvári Tibor (Fidesz-KDNP) városi intézményektől pedig 10
elmondta: Zalaegerszeg 17 milli- százalék megtakarítást kérve még
400 millió forintot sikerült megtaárd 286 millió forint főösszeggel
fogadta el a költségvetését, amely- karítani. Tovább vizsgálják ugyanből 10,6 milliárd forint a működé- akkor azt is, hogy a városi intézsi célú bevétel és kiadás. Ez utób- ményrendszer átszervezésével tobinak mintegy 40 százaléka az in- vábbi forrásokat is meg tudnak-e
tézményfinanszírozást jelenti, bár takarítani.
ennek összege az idén "kényszerűBali Zoltán, az önkormányzat gazdaségből csökkent".
sági bizottságának elnöke felHozzátette, az ez évi költségve- idézte: tavaly az év végén S00
tés bevételi oldalának számítása millió forint tartalék bevonásával
során szembesültek azzal, hogy a és a nem kötelező feladatok elhatavalyi évhez hasonlóan az idén is lasztásával sikerült stabilan zár-

Elfogadta költségvetési rendeletét Zalaegerszeg önkormányzata, amely az iparűzési adó
csökkenése miatt új helyi adó
bevezetéséről is döntött - közölte
a város alpolgármestere sajtótájékoztatón.

nia a városnak az elmúlt költségvetési évet. Az idén viszont a
fennmaradó 600 millió forintos
hiány fedezésére egy új helyi
adónem bevezetését javasolták
és ezt a közgyűlés el is fogadta.
A tervek szerint ez építményadó
lenne, amely a nem lakás céljára
szolgáló ingatlanokra lenne fizetendő, de hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg az egyetlen megyei
jogú város, ahol eddig ilyen adó
nem létezett.
Úgy fogalmazott: az őszinte beszéd a legfontosabb, ezért a következő két hónapban széles körben
vitatják meg a javaslatot több fórumon, így többek között a kamarákkal, érdekvédelmi szervezetekkel
is leülnek tárgyalni.
MTI - Kanizsa
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Váll- és térdfájdalom
mielőbbi
gyógyításáért
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A Kanizsai Dorottya Kórház
traumatológiai szakrendelésének keretein belül múlt péntek
óta váll- és térdsebészeti ambulancia is működik - adta hírül
honlapján az intézmény.
Az ortophead szakrendelő helyiségében minden pénteken 8-tól II
óráig látják el az akut, illetve a
krónikus váll- és térdpanaszokkal
jelentkező betegek vizsgálatát,
gyógykezelését, beleértve a különböző kezeléseket is.

Nemzetközi
összefogás
a megújuló energiák
népszerűsítéséért
Az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. volt a házigazdája annak a
három országot érintő (Magyarország, Horvátország, Szlovénia) TREND elnevezésű projekt
workshopjának, amelyet 2015.
február 13-án rendeztek a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban.
Az Eszéki Egyetem vezető partnerségében megvalósuló projektben az IMRO-DDKK Nonprofit
Kft. projektpartnerként vesz részt,

olyan szervezetek mellett, mint a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, az EUROPÉER
Alapítvány, vagy éppen a Maribori
Egyetem. A projekt fő célja, hogy
ösztönözze a helyi szereplőket a
megújuló energiával kapcsolatos
alulról jövő kezdeményezések elindítására, a projekt keretében
megvalósuló képzésekkel pedig
segítse őket arra, hogy széleskörű
információkat kaphassanak a pro-

jektmenedzsment, a technológia,
mezőgazdaság és környezetbarát
lehetőségek terén.
A projektmegvalósítás során
többek között kifejlesztésre kerül 4
db e-learning oktatási modul, valamint energiahatékonyság témában
elkészül egy „Best Practice" gyűjtemény is, amelyben jó példaként
a Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ is helyett kap
- tájékozatta lapunkat Musits Róbert ügyvezető.

Négy új tűzoltó
Kanizsán

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
központi épülete előtt tartotta
kibocsátó ünnepségét. A rendezvényen az a nyolcvankét hallgató tette le a tiszthelyettesi esküt,
akik sikeresen elvégezték az új
típusú tűzoltószakképzés második modulját.
A kibocsátó ünnepségen társaikkal egyetemben négy új Zala megyei tiszthelyettessel bővült a megyei katasztrófavédelem állománya. Bognár István törzsőrmester,
Gazdag Tamás, Nyakas Tamás és
Prepok Bence Akos tűzoltó őrmesterek a Nagykanizsai Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságon kezdik
meg a hivatásos szolgálatukat.
Bognár István a képzés során nyújtott kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréseként dicsérő oklevelet vehetett át, valamint tűzoltó főtörzsőrmesteri kinevezésben részesült.
Az új tűzoltókat a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Egri
Gyula tűzoltó ezredes megyei igazgató köszöntötte. Kihangsúlyozta, hogy
legyenek büszkék az ifjú tűzoltók,
hogy a hivatásos állomány tagjai lehettek és hasonlóan a kiváló eredménnyel végzett tanulmányaikhoz, a
munkájukban is ilyen odaadást vár el.
Ezt követően a megyei műveletirányítást mutatták be a tűzoltóknak és a felmerült kérdéseikre a
tűzoltósági főfelügyelő adott választ - számolt be honlapján a
szervezet.

Nyitott szemlélettel
dolgoznak
A közelmúltban tisztújításra
került sor a Kereszténydemokrata Néppárt nagykanizsai alapszervezeténél.
A harminchat fős helyi alapszervezet új elnöke Bedő György önkormányzati képviselő lett, aki a
szervezet korábbi vezetőjét, Kovács Jánost váltotta az elnöki székben. Titkárnak Filip Gizellát választották a tagok, míg a gazdasági
felelősi tisztségre Horváth Erikának szavaztak bizalmat. Az utóbbi,
könyvelőként dolgozó hölgy a
nagykanizsai KDNP munkájában
fél esztendeje vesz részt, az újonnan megválasztott titkár pedig öt
esztendeje.
Bedő György, a szervezet elnöke hetilapunknak elmondta, már
javában dolgoznak programtervükön, amely hamarosan napvilágot
is lát. Mint hangsúlyozta: emellett
a város életében aktívan részt kívánnak venni a jövőben. Továbbá
a helyi rendezvényeken és a kormánypárt által, vagy velük közösen szervezett programokon.
- Közérdeklődésre számot tartó
fórumokat is „tető alá hozunk",
meghívott vendégek-előadók részvételével - összegezte a kanizsai
KDNP elnöke.

Javítják a hátrányos
helyzetűek
foglalkoztathatóságát
a megyében
Zala megyében 2,93 milliárd
forintot fordítanak a hátrányos
helyzetű emberek elhelyezkedését, társadalmi beilleszkedését,
foglalkoztatási rehabilitációját
elősegítő programokba - közölte
Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja az MTIvel.
Az európai uniós finanszírozással megvalósuló projekt 2011. májusában indult, és az idén április
végén zárul le. Célja a foglalkoztathatóság növelése, az esélyegyenlőség biztosítása, valamint a
diszkrimináció csökkenése.
A programba a múlt év decemberéig 3767 álláskeresőt vontak
be, igényekre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokat és támogatásokat és biztosítottak számuk-
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A programban résztvevők csaknem 30 százaléka 2S év alatti pályakezdő, 22 százaléka pedig már
betöltötte az S0. életévét. A tartós
munkanélküliséggel veszélyeztetettek aránya mintegy 20 százalék,
és csaknem 1S százalék alacsony
iskolai végzettségű - olvasható a
munkaügyi központ honlapján.
A program keretében 18S3 álláskereső részesült bér- és bérköltség
támogatásban, több mint 1S0 esetben pedig a vállalkozóvá válásukat
segítették. Közzel 40 ember a lakhatási, vagy az útiköltség támogatást vehette igénybe.
A projekt kezdete óta 104 képzést indítottak, ebből 32 képzés
2014-ben kezdődött. Egyebek közt
szakács, bérügyintéző, uszodamester, valutapénztáros képzéseket tartottak, de az álláskeresőknek
oktattak vállalkozási ismereteket
és digitális írástudást is.
A program keretében humánszolgáltatást is nyújtottak, álláskeresési,
pályamódosítási tanácsadást tartottak,
oktatták az álláskeresési technikákat,
motivációs tréninget tartottak, de idetartozott a mentori szolgáltatás és
munkaközvetítés is. Ezeket a szolgáltatásokat 6790 ember vette igénybe.

Elfogadta idei
költségvetését Zala
Megye Közgyűlése
Kisebb vita után elfogadta idei
költségvetését 425 millió forintos
bevételi és kiadási főösszeggel a
Zala Megyei Közgyűlés.
A vitában Zakó László, a Jobbik
frakcióvezetője azzal érvelt: pártja
nem fogadhatja el a költségvetést,
mert az a tavalyinál is kisebb összegű,
s jelzi a megyei önkormányzati feladatrendszer kiüresedését. Fodor
Márk (Fidesz-KDNP) ugyanakkor azzal érvelt, hogy ma a területfejlesztés
koordinációja a legfontosabb feladata
a megyei közgyűléseknek, vagyis segíteni kell a rendelkezésre álló pályázati forrásokat minél hatékonyabb
gazdaságfejlesztési célokra fordítani.
Pál Attila, a zalai közgyűlés elnöke (Fidesz-KDNP) a vitát azzal zárta le, hogy az előző önkormányzati
ciklus megalapozta azt az építkezést,
ami a területi fejlesztési források révén hamarosan elkezdődhet.
Végül 11 igen és négy tartózkodás mellett fogadta el a Zala Megyei Közgyűlés a 42S millió forintos főösszegű idei költségvetését.
H.Gy. - MTI - Sz.Zs.
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Pirosba öltöztek a
Péterfysek

A Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézményének
diákönkormányzata immár harmadszor csatlakozott a Szemem
Fénye Alapítvány három éve elindított „Öltözz Pirosba!" elnevezésű jótékonysági akciójához - tájékoztatta újságunkat Valgut Anita.
Az intézmény diákönkormányzatának munkáját segítő pedagógus elmondta: a nagyszabású rendezvénnyel szimpátiájukat és
együttérzésüket fejezték ki a súlyosan beteg, gyógyíthatatlan gyerekek és családjaik iránt.
- A felhívásnak megfelelően arra
kértük az iskola tanulóit és dolgozóit, hogy pénteken viseljenek piros ruhadarabot és 200 Ft-os adományaikkal támogassák a pécsi
Dóri házat. Hazánk első gyermekhospice házát, amely az élet
utolsó szakaszát emberhez méltóvá
igyekszik változtatni azzal, hogy
nemcsak a daganatos, hanem az
összes veleszületett, szerzett, életet
megrövidítő betegségben szenvedő
gyereket fogadja, s igyekszik minden területen segítséget nyújtani fogalmazott Valgut Anita.
Hozzátéve: az iskola diákönkormányzatának nem titkolt célja a
részvétellel az volt, hogy e témában
érzékenyítse a tanulókat, egyúttal a
gyerekek nagyobb rálátást kaphassanak a súlyosan beteg társaik helyzetére, mindennapjaira.

Piarista kémikusok
a MOL-laborban

A piaristák kémia szakkörösei
laborlátogatáson vettek részt a
MOL Rt. laboratóriumában.

A látogatás célja az volt, hogy
egyrészt a diákok elmélyíthessék a
szénhidrogének keletkezésével,
összetételével; illetve a savakkal,
bázisokkal, izotópokkal kapcsolatos tudásukat. Másrészt legyen
összehasonlítási alapjuk arra nézve, hogy mi a különbség iskolánk
kémia laboratóriuma és egy olyan
nagy vállalat, mint a MOL Rt. által
üzemeltett laboratórium között. A
laboratóriumban végzett eszközök
és mérések bemutatását szolgáló
előadáson túl - melyet a laborvezető Lukács Tamás tartott - néhány vállalkozó szellemű tanuló a
gyakorlatban is kipróbálhatta a titrálást, pH mérést.
Egyik tanítványunk nagypapája
is itt dolgozott régen. Neki külön
élmény volt az itt dolgozóktól hallani a nagypapájáról, feleleveníteni a vele kapcsolatos emlékeket írta az iskola honlapján Török
Károlyné szakkörvezető.
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Képviselői fogadóórák
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok,
Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1.,
Rózsa utca 14-től felfelé összes házszám) önkormányzati képviselője fogadóórát tart
2015. február 27-én (pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Altalános Iskolában
(Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője 2015. március 2-án (hétfőn) 17 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.) A fogadónap alkalmával az érdeklődők tájékozódhatnak a tervezett Csengery úti kerékpárút építésről és az Erdész utcai gyalogjárda megvalósításának ütemezéséről is.
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
2015. március 2-án (hétfőn) fogadóórát tart, 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18 órától pedig a Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).

Alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. február 25-én (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

A sport és az
egészséges életmód
jegyében
Játékos csapatversenyekkel
kezdődtek el hétfőn a hagyományos projektnapok a Péterfy
Tagintézményben.
A háromnapos rendezvény jóvoltából az intézmény aprajanagyja különböző vetélkedőkön,
előadásokon vesz majd részt. A
hétfői nyitónapon az alsó tagozatos gyerekek mutatták meg a
sportversenyeken rátermettségüket, ügyességüket. Kedden pedig
a felsős diákokra várnak különböző előadások, melyen neves, ismert és elismert sportolók osztják
meg gondolataikat, érveiket a
mozgástudatos életmódról. Dr.
Lubics Szilvia ultramaratonista,
Siti Beáta kézilabdázó és Vlaszák
Géza, a ZTE FC kapusedzője is
ellátogat a Péterfysekhez. A rendezvény keddi napján köszöntőt
mond Dénes Sándor polgármester, míg szerdán Tomity Mária, a
KLIK Nagykanizsai Tankerületének igazgatója.
Ez utóbbi két napon természetesen a gyerekek is szót kapnak: az
egészséges táplálkozásról, és
számtalan sportágról tartanak előadásokat - a tehetségnap keretében. Szerdán is érkeznek vendégek a Péterfysekhez: Böröcz Zsolt,
a Rozgonyi Iskola világutazó tanára és Czimmermann József paralimpikon.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nagykanizsai Polgári Egyesület nevében
tiszteletlel meghívom Önt

A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalmából szervezett és

2015. február 25-én (szerdán) 17 órakor kezdődő megemlékezésre.

PROGRAM
Halis István Városi Könyvtár földszínű

előadóterme

17 óra - Főhajtás a hortobágyi kényszermunka táborokba elhurcollak előtt
Dénes Sándor polgármester; Emlékezni és emlékeztetni
Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség országgyűlési képviselője: Felelősségünk a jövőért
dlr. Saád József ny. egyetemi docens: Hortobágy • rabtáborok üzenete
.17 éves vagyok, és mág nem éltem. Élni akarok!'
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Pályázati hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a
nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.)
önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Ady E. u. 18. I. em. 10.
2. Bartók B. u. 6. I. em. 3.
3. Berzsenyi u. 12. B. lh. II. em. 10.
4. Csengery u. 56. fsz. 9.
5. Csengery u. 88. I. em. 21.
6. Csengery u. 117/11/C/2.
7. Csengery u. 117/15. fsz. 5.
8. Csokonai u. 6/B. IV. em. 2.
9. Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
10. Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
11. Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
12. Garay u. 6/B. III. em. 10.
13. Garay u. 12/C. fsz. 2.
14. Hevesi u. 1/A. IV. em. 2.
15. Király u. 34. II. em. 3.
16. Király u. 37. I. em. 4.
17. Munkás u. 2/B. fsz. 1.
18. Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 50.
II. Garzonház
1. Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.
2. Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
3. Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
3. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 9.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban tesszük közzé.
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Glaucoma és szürkehályog szűrés
a Sashalmi Optikában!
A glaucoma (zöldhályog) olyan szembetegség, mely lényege a
szemben található csarnokvíz nyomásának fokozódása, mely kezeletlen esetben a látóideg sorvadásához, a látóideg pusztulásához, látótér kieséshez, végül vaksághoz vezetnek. A glaucoma
gyakoribb magas vérnyomás, cukorbetegség, rövidlátás esetén.
A zöldhályog mindkét szemet szimmetrikusan érinti, sokáig tünetszegény marad, sokszor csak akkor derül ki, amikor már jelentős látótér-kiesést okozott. A szürkehályog, bár természetes folyamat, kevésbé korfüggő. Gyerekeknél is előfordul, de jellemzően
idős korban alakul ki.
A szemlencse elszürkülésével járó betegség a lencsében látható homály formájáról kapta ezt a nevet. A beteg látása idővel egyre inkább olyanná válik, mintha vízfüggönyön nézne keresztül. A
korábban éles képet homályosnak, az élénk színeket fakónak látjuk. Szürkületben fokozottan romlik a látásélesség, egyre erősebb
szemüvegre van szükség, kialakulhat kettős látás, erős fény hatására káprázás jelentkezhet. Ezek a tünetek más, a szürkehályogtól eltérő szembetegség tünetei is lehetnek, ezért szemészeti vizsgálat szükséges a betegség megállapításához és a további
teendők meghatározásához.
Ezért is fontos az évenkénti látás ellenőrzés, hogy megakadályozzuk a látásromlást, illetve a szembetegségek kialakulását.

Használják ki ezt az INGYENES LEHETŐSÉGET 201S.
február 28-ig, térjenek be üzletünkbe!
(Időpontegyeztetés szükséges!)
SASHALMI

Keressen bennünket, hogy segíthessünk önnek!
Nagykanizsa, Sugár u. 1., tel.: 06-93-799-962
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Kanizsa - Városháza
Felhívás pedagógus
díszdiplomák igénylésére

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedő
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi díszoklevél másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosunktól
a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők, vagy a Polgármesteri Hivatal
Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet IS.) átvehetők.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógusokat, akik SO, 60, 6S, 70, 7S éve kapták meg oklevelüket, hogy 201S. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet IS.) vagy telefonon (+36 20 8492334).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- kérvény a díszdiploma készítéséhez,
- nyilatkozat az adóbevalláshoz,
- kitöltött nyomtatvány a felsőfokú intézmény felé,
- meghatalmazás.
Kérjük hozza magával a következő dokumentumokat:
- munkakönyv vagy határozat az öregségi nyugdíj megállapításához,
- önéletrajz,
- eredeti oklevél, vagy korábbi díszdiploma másolata.
Bagarus Ágnes osztályvezető
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Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésű ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 201S. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc időpontban.
A versenytárgyalás helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. számú iroda).
Kikiáltási ár: 47.000.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó S9.690.000 Ft. Információ
kérhető: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése előre egyeztetett időpontban munkanapokon reggel 9 és délután 1S óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve megtekinthető a www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és F E L H Í V Á S O K valamint a B E F E K T E T Ő K N E K / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.

Versenytárgyalás - 649/152. hrsz
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari
Park, 649/1S2. hrsz-ú, 3000 m 2 területű, „beépítetlen terület".
Kikiáltási ára: 11.000.000 Ft + áfa. A versenytárgyalások kezdő időpontja:
201S. február 24-én 11 óra. A versenytárgyalások helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. V G Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt
követően, minden héten, a versenytárgyalási felhívásban megjelölt időpontokban lehet jelentkezni. A versenytárgyalás részletes feltételeit, az egyes ingatlanokra vonatkozó adatokat a www.nagykanizsa.hu valamint a www.nkvg.hu
honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693-311-241/116 mellék.

Gazdasági társaságok és szövetkezetek vezetői figyelem!
TÁJEKOZTATO a KÖZKERESETI ES BETETI TÁRSASÁGOKAT,
valamint a SZÖVETKEZETEKET az új Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatban terhelő KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
A 2014. március 1S-én hatályba lépett új Ptk. szabályozási körébe kerültek a
gazdasági társaságok és a szövetkezetek is, és ezzel egy időben hatályát vesztette a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (Gt.), továbbá módosult a szövetkezetekről szóló 2006. évi X tv (Szöv.tv.).
A jogalkotó a Ptk. rendelkezéseihez való igazodásra átmeneti szabályokat alkotott, melyeknek cégformától függően különböző időpontokban kell eleget tenni:
Első lépésként 201S. március 1S-ig a közkereseti és betéti társaságokat, második lépésként 201S. június 1S-ig a lakásszövetkezet kivételével valamennyi szövetkezetet, harmadik lépésként pedig 2016. március 1S-ig a korlátolt felelősségű
társaságokat és részvénytársaságokat érinti ez a kötelezettség.
Ennek teljesítéséig e cégek belső viszonyaira a reájuk vonatkozó korábbi polgári jogi szabályokat kell alkalmazni.
A közelgő 201S. március 1S-i, illetve június 1S-i időpontra tekintettel most
csak a közkereseti és betéti társaságokra, valamint a szövetkezetekre háruló feladatokat ismertetjük az érintettekkel.
1.) A közkereseti és betéti társaságok, valamint a szövetkezetek a fenti időpontig kötelesek felülvizsgálni létesítő okirataikat és módosítani, amennyiben az az
új Ptk.-ba ütköző rendelkezéseket tartalmaz.
A módosítással kapcsolatos változásbejegyzési kérelmet a közkereseti és betéti társaságok legkésőbb 201S. április 14-ig, a szövetkezetek legkésőbb július
1S-ig nyújthatják be a cégbírósághoz. E határidő elmulasztása miatt a cégbíróság
köteles a céggel szemben pénzbírságot alkalmazni. (Ennek összege S0.000.-Fttól 900.000.-Ft-ig terjedhet.)
N e m k ö t e l e z ő a l é t e s í t ő o k i r a t m ó d o s í t á s a a k ö z k e r e s e t i és b e t é t i
társaság esetén pusztán azért, mert a vezető tisztségviselőt üzletvez e t ő k é n t - és n e m ü g y v e z e t ő k é n t - j e l ö l i m e g az a l a p í t ó o k i r a t , v a g y
h a az á l t a l á n o s h i v a t k o z á s k é n t a G t . - r e u t a l , i l l e t v e s z ö v e t k e z e t e s e tén a létesítő okiratban ü g y v e z e t ő elnök (nem pedig igazgató elnök),
vagyoni h o z z á j á r u l á s k é n t pedig változatlanul részjegy, továbbá által á n o s h i v a t k o z á s k é n t a Szöv.tv. s z e r e p e l . A l é t e s í t ő o k i r a t b a n m i n d

e z e k e t c s a k a k k o r k e l l á t v e z e t n i , h a azt m á s o k b ó l e g y é b k é n t is
módosítanák.
Felhívja a törvényszék cégbírósága a figyelmet, hogy a Gt., vagy a Szöv.tv.
konkrét §-aira való hivatkozás már módosítást igényel, és szövetkezet esetén a
megismételt közgyűlés, illetve a tagok kezdeményezésére történt közgyűlés öszszehívására, a tagkizárásra vonatkozó szabályok módosulása miatt minden olyan
szövetkezet alapszabályát szükséges módosítani, amelyek korábban ezekről rendelkeztek.
Az iskolai, szociális és foglalkoztatási, valamint agrárszövetkezetek alapszabályát a Szöv.tv.-nek is meg kell feleltetni.
Az új Ptk.-val kapcsolatos létesítő okirat módosítás miatti eljárás - ha más
módosítás nem történik - illeték és közzétételi díj mentes.
2.) Ha a létesítő okirat átvizsgálását követően az érintett közkereseti vagy betéti társaság, illetve szövetkezet úgy ítéli meg, hogy nincs szükség létesítő okirata módosítására, akkor hozhat olyan döntést, hogy a 201S. március 1S-i, illetve
június 1S-i határidő előtt már a Ptk. szerint működik: ebben az esetben ezt a döntést kell a cégbírósághoz benyújtani szintén ingyenesen.
E határidő elteltét követően azonban minden érintett cég a jogszabály erejével
a Ptk. szabályai szerint működik tovább.
A cégbíróság - annak megállapítása érdekében, hogy a létesítő okiratuk nem
ütközik-e az új Ptk. rendelkezéseibe - szúrópróbaszerűen fogja ellenőrizni azoknak a cégeknek a létesítő okiratát, amelyek nem hoztak döntést a létesítő okirat
módosításáról, vagy az új Ptk. szerinti továbbműködésről, és ahol jogszabálysértést tapasztal, törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez a céggel szemben.
A jogutód nélküli megszűnés (végelszámolás, felszámolás) alatt álló cégeknek
amennyiben utóbb törlésükre kerül sor, a Ptk.-val kapcsolatos feladatuk nincs,
azonban a cég fennmaradása esetén a megszüntetési eljárás befejezésétől számított 30 napon belül a szükséges fenti intézkedéseket ők is kötelesek megtenni.
Kéri a törvényszék cégbírósága az érintett cégeket, hogy a szükséges intézkedéseket mielőbb tegyék meg, s ne várjanak beadványukkal a végső határidőig.
A korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok, valamint az ezek
szabályai szerint működő egyéb cégeket terhelő kötelezettségek szabályait - mivel a reájuk irányadó végső határidő 2016. március 1S. napja törvényszékünk
az év végén fogja ismertetni.
A Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
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Ezüstnet - számítógépes képzés
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Bevezetés az angol nyelvbe képzés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa
szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények támogatásával.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával.

201S tavasszal is indul az időskorúak részére az "EZÜSTNET" ,
összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés. Jelentkezési határidő:
201S. február 26. Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó. Telefon: 06-20-3990726.

201S tavasszal is indul az időskorúak részére alapfokú „Bevezetés
az ANGOL nyelvbe" című 30 órás tanfolyam. Jelentkezési határidő:
201S. február 26. Bővebb információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó. Telefon: 0620-3990726.

JELENTKEZÉSI LAP

JELENTKEZÉSI LAP

A TANFOLYAM NEVE: „EZÜSTNET KANIZSA" 201S TAVASZ
Heti 3 órás, összesen 30 órás alapfokú számítógépes képzés időskorúak részére.
Jelentkezési határidő: 2015. február 26. (csütörtök) 12.00 óra

BEVEZETÉS AZ ANGOL NYELVBE-201S TAVASZ
Ingyenes, összesen 30 órás (10x3óra) képzés időskorúak részére

Jelentkező neve:

Jelentkező neve:

Leánykori neve:

Leánykori neve:

Születési helye:

Születési helye:

ideje:

Telefonszáma:

e-mail:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

Legmagasabb iskolai végzettsége:

Szakmai végzettsége:

Szakmai végzettsége:

A tanfolyam választott időpontja:

ideje:

Lakcíme:

Lakcíme:
Telefonszáma:

Jelentkezési határidő: 2015. február 26. (csütörtök) 12.00 óra

vagy

napon

A tanfolyam választott időpontja:

e-mail:

vagy

napon

(a beosztás megkönnyítése érdekében két napot kérünk megjelölni! )

(a beosztás megkönnyítése érdekében két napot kérünk megjelölni! )

A képzési díj: 0 Ft.

A képzési díj: 0 Ft.

A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és az oktatási intézmények
támogatásával valósul meg, 10 héten át, hétfőtől-péntekig 1S-18 óra
között a Halis István Városi Könyvtár EZÜSTNET informatikai termében, valamint kedd, szerda 1S-18 óra között a Batthyány Lajos és a
Mező Ferenc Gimnázium számítógépes oktatótermeiben. A képzések
- a hallgatók beosztását követően - várhatóan 201S. március második
hetében indulnak.
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

A képzés Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idősügyi
Tanácsa szervezésében, az önkormányzat és a Batthyány Lajos Gimnázium támogatásával valósul meg, heti 1 alkalommal, kedd vagy
szerda napokon 1S-18 óra között a Batthyány Lajos Gimnázium vagy
a Mező Ferenc Gimnázium nyelvi oktatótermében. A képzések - a
hallgatók beosztását követően - várhatóan 201S.március második hetében indulnak!
A jelentkezés egyben kötelezettségvállalás a képzésben való részvételre, a tanfolyamról való indokolatlan hiányzás nem megengedett.
Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat a Polgármesteri Hivatal a hatályos jogszabályi előírások alapján kezeli. Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel, és csak személyazonosításra alkalmatlan módon adhatók át.

Nagykanizsa, 201S

Nagykanizsa, 201S

Aláírás:

Ajelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal portáján és a Halis István Könyvtár
kölcsönző pultjánál kérhető, az letölthető az Idősügyi Tanács honlapjáról
(www.60plus.hu) vagy a www.kanizsaujsag.hu honlapról is, majd kitöltve leadható ugyanezen a helyeken. Bővebb Információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06-20-3990726.

Aláírás:

Ajelentkezési lap a Polgármesteri Hivatal portáján és a Halis István Könyvtár
kölcsönző pultjánál kérhető, az letölthető az Idősügyi Tanács honlapjáról
(www.60plus.hu) vagy a www.kanizsaujsag.hu honlapról is, majd kitöltve leadható ugyanezen a helyeken. Bővebb Információ: Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, telefon: 06-20-3990726.
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NAGYKANIZSAI
KERESKEDELMI ÉS
IPARKAMARA

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/S16-670, 93/S16-671
Mobil: 0630/7S4-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Tájékoztató az EKÁER
bevezetéséről

2015. január elsejével hatályos
adózás rendjéről szóló törvény írja
elő. A szabályozásnak több célja
volt, elsősorban az áfát érintő
visszaélések visszaszorítása, a
tisztességes piaci szereplők pozíciójának erősítése, az áruk valós
útjának nyomon követése, az adóelkerülők kiszűrése és az egészségre veszélyes élelmiszerszállítmányok kiszűrése. A kormány a
piaci szereplők javaslataira figyelemmel, 2015. március 1-ig meghosszabbította az online árukövető
rendszer próbaüzemét. A beérkezett észrevételek és javaslatok, valamint a próbaüzem első két hónapjának tapasztalatai alapján a
gazdasági tárca javasolni fogja az
országgyűlésnek a törvény módosítását, melyről tájékoztatni fogjuk
az érintetteket. Az online árukövető rendszerrel kapcsolatos minden
információ
megtalálható
az
www.ekaer.nav.gov.hu oldalon.

2015. február 19

Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara társelnökének. A rendezvényen Kassai Zoltán elnökségi tag és György Pál, az Etikai
Bizottság elnöke képviselte kamaránkat.

Szakképzési híreink
„A jó szakma felér egy diplomával" - véget ért az SZKTV
írásbeli elődöntője
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara 2015-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt. A versenyek célkitűzése
a gyakorlatigényes, „fizikai" szakmák társadalmi presztízsének és
vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, „A
jó szakma felér egy diplomával"

Regionális Gazdasági
Évnyitó Szombathelyen
A Nyugat-Dunántúli Régió Kereskedelmi és Iparkamaráinak
Szövetsége január 28-án tartotta a

elnevezéssel április 27-29. között
Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont területén kerül sor.
A képen a dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry György
Tagintézményének tanulói nézik
át dolgozataikat.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22
számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

Mesterképzés 80 7os támogatással Hamarosan esedékes a 2015. évi kamarai Eljött a szakemberek
ideje!
hozzájárulás megfizetése
szlogen jegyében. 2015-ben a
szakmák országos versenyeit a

Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 201S. évi S000 Ftos kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 201S. március 31.
Aki már a korábbi években regisztrált, annak idén csak a kötelező
kamarai hozzájárulást szükséges befizetnie. Ha a nyilvántartott
Kamaránk január 21-én a Panadataiban változás történt, akkor az internetes felületen vagy szeménon Egyetemen tartott tájékoztató
lyesen szolgáltató irodánkban szíveskedjen javítani és pontosítani a
fórumot az Elektronikus Közúti
nyilvántartott adatokat.
Áruforgalom Ellenőrző Rendszer
A befizetés történhet átutalással a Sberbanknál vezetett 14100134bevezetéséről. A rendezvényt dr.
12287549-13000004 számlaszámunkra, adószám feltüntetésével,
Polay József elnök nyitotta meg,
valamint ügyfélszolgálatunkon a pénztárba történő befizetéssel.
majd a több mint 200 érdeklődőt
Aki a 2012. 2013. vagy 2014. évi hozzájárulás megfizetését elmulaszDr. Lázár József, a NAV Nyugattotta, még pótolhatja. Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehetdunántúli Regionális Adó Főigazséges. A tartozásokat a NAV hajtja be, ha lejár a határidő!
gatóság Tájékoztatási Osztályának
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu
vezetője tájékoztatta a rendszerről.
A jogszabály ismertetésén túl,
olyan gyakori kérdésekkel is ké- Regionális Gazdasági Évnyitót nappali tagozaton végzős tanulók
Szombathelyen. Dr. Parragh
számára, a Nemzetgazdasági MiLászló, az MKIK elnöke előadá- nisztérium által a Magyar Keressában felhívta a figyelmet arra, kedelmi és Iparkamara részére
hogy a változó világban, a sok gondozásra átadott szakképesítéi
l. I
í ' 'TiT^eíSM
kockázat ismeretében megfelelő
sekben hirdették meg. Az elődöntudással kell a holnaputánra ké- tők országosan január 6. és 21. köszülni. Az esemény zárásaként zött zajlottak a megyei és a városi
I
•
Kovács Vince, a Vas Megyei Ke- kamarák rendezésében. Kamaránk
reskedelmi és Iparkamara elnöke, szervezésében 18 szakmában 111
szült az előadó, melyek segítséget átadta a Szövetség soros elnöksé- tanuló vett részt a versenyen.
nyújthatnak a jogszabály alkalma- gét szimbolizáló kulcsot Mikóczi
SZKTV dolgozatok megtea
Győr-Moson- kintése
zásához. Az EKÁER használatát a Tamásnak,

i £L

A versenyzők február 11-én tekinthették meg kijavított dolgozataikat a Versenyszabályzatnak
megfelelően. A betekintésen 63 tanuló vett részt. Az országos döntőre „VIII. Szakma Sztár Fesztivál"

A Szakképzési törvény előírása
szerint 2015. szeptember 1-től
külső képzőhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az
adott szakmában mesterlevéllel.
Annak elősegítése érdekében,
hogy ezt az előírást teljesíteni lehessen, elindult a TÁMOP 2.3.4.
B. pályázati projekt a mesterlevéllel nem rendelkező gyakorlati oktatók számára, akik 80%-os viszsza nem térítendő támogatását

,

nyerhettek el. Kamaránk 45 fő részére kapott támogatási lehetőséget. A pályázati programon belül
autószerelő, karosszérialakatos,
járműfényező, cukrász, szakács,
pincér, gépi forgácsoló, épület- és
szerkezetlakatos, hegesztő szakmában indítottunk mestervizsga
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felkészítő tanfolyamot. 201S.
március hónapban 6 szakma (cukrász, szakács, pincér, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos,
hegesztő) mesterjelöltjei tesznek
mestervizsgát. A mesterlevél csak
a gyakorlati, írásbeli és szóbeli
vizsgarészek sikeres teljesítése
esetén nyerhető el.
A képen a szakács és a pincér
mesterjelöltek készülnek a gyakorlati vizsgára.
A mestervizsga program a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt
keretén belül valósul meg.

Segítség a továbbtanulásban - pályaorientáció
kamaránknál
A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara az elmúlt évhez hasonlóan, idén is folytatja pályaorientációs tevékenységét. Fontos feladatunknak tekintjük a pályaválasztás
előtt álló diákok és szüleik segítését. Célunk, hogy a továbbtanulás
előtt álló általános iskolásokat tájékoztassuk az előttük álló lehetőségekről és esetleges változásokról.
Kamaránk pályaorientációs tanácsadója - előzetes egyeztetést követően - az oktatási intézmények
vezetőivel felveszi a kapcsolatot és
felkínálja azokat a lehetőségeket,
melyek segítséget nyújthatnak a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek
és szüleiknek. Szolgáltatásaink között üzemlátogatások, osztályfőnöki
órák valamint az iskola igénye szerint szülői értekezleteken történő tájékoztató előadásaink szerepelnek.
A tapasztalatunk, hogy egyre
nagyobb igény van az intézmények részéről szolgáltatásainkra,
hiszen egyre több a megkeresés
részükről. Örömmel megyünk és
tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Üzemlátogatások
Az elmúlt két és fél hónap eseménydúsan telt. Több alkalommal
üzem-, és tanműhely látogatásra
vittünk 7.-8. osztályos diákokat,
nemcsak nagykanizsai iskolák,

hanem vidéki iskolák is igényelték szolgáltatásunkat. A meglátogatott üzemek között szerepelt: a
Fabak Kft., a Hotel König, a Kanizsa Trend Kft., a Kanizsa Pékség Zrt., a Kanizsai Dorottya Kórház, az OT INDUSTRIES DKGGépgyártó Zrt., valamint a Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor
utcai tanműhelye. Közel 90 diák
fordult meg az üzemlátogatások
során. Tapasztalatunk, hogy a

• üzleti partnerkeresés
• pályázatfigyelés
201S. februártól két új szolgáltatással bővült a térítésmentes
szolgáltatások köre. Elkészült a
jogszabályfigyelő és a vásárnaptár, amelyet a kamara ingyenes
szolgáltatásként nyújt a regisztrált
vállalkozásnak. A szolgáltatás elérhető az alábbi linkeken valamint
kamaránk honlapján:
http://palyazatkereso.mkik.hu/h
iresemeny/wphirportal.php,
http://palyazatkereso.mkik.hu/hir_
esemeny/wpesemenynaptar.php
Franciaországi és horvátországi
üzleti ajánlatok a www.nakkik.hu
kamarai honlapunkon olvashatóak.

Letölthető építőipari
szerződésminták

A kisebb adók közé tartozó környezetvédelmi termékdíj novemberben ismét szerepelt az országos híradásokban, amikor nyilvánosságra került, hogy a termékdíj
törvény tárgyi hatályának kiterjesztésével létrejön a „szappanadó". A 2014. november 26-án kihirdetett törvénymódosítás értelmében 201S-től - a szappan mellett - további termékek is bekerülnek a díjköteles körbe, miközben
a korábban érvényes díjtételek kivétel nélkül módosulnak. 201S.
január 1-jétől környezetvédelmi
termékdíjat kell fizetni a szappanok, szerves felületaktív anyagok,
mosószerek (11 Ft/kg), a szépségvagy testápoló készítmények (S7
Ft/kg), az információ hordozására
alkalmas író-, nyomtató- vagy
fénymásolópapírok (19 Ft/kg) és a
műanyag művirágok, levél- és
gyümölcsutánzatok (1900 Ft/kg)
után is. A díjkötelessé váló termékek körét a termékdíj törvény
vámtarifaszámok szerint határozza meg. Bővebb információ:
www.nakkik.hu

gyerekek érdeklődőek, örömmel
fogadják, amikor a látogatóhelyek
Az elmúlt évek jogszabályválnémelyike lehetőséget nyújt szá- tozásainak megfelelően frissültek
mukra, hogy egy-egy munkamű- a Magyar Kereskedelmi és Iparveletet kipróbáljanak. Ez az él- kamara honlapjáról letölthető épímény, amit a gyerekeknek nyúj- tőipari szerződésminták. A minták
tunk, a kamara azon célját szol- elsősorban a mikro- és kisvállalgálja, hogy közelebb hozza a kozóknak hivatottak segítséget
szakképzést a munka világához.
nyújtani, generál kivitelezés és
szakkivitelezés munkákra mind
Osztályfőnöki órák
Az elmúlt időszakban pályaori- tételes, mind átalánydíjas elszáentációs tanácsadónk több alka- moláshoz találhatók letölthető
ADÓTANÁCSADÓ
2015
mintaszerződések. www.mkik.hu
lommal is tartott osztályfőnöki
címmel megjelent a Magyar Keórákon tájékoztatót a hiányszakreskedelmi és Iparkamara kiadmákról és az ösztöndíjrendszerről.
ványa a Nemzetgazdasági MiEzen kívül fontosnak tartjuk, hogy
nisztérium támogatásával. A tea szülőket is tájékoztassuk a tomatikus különszámban a kis- és
vábbtanulási lehetőségekről, valaáltalános
Bővült a díjköteles termékek középvállalkozások
mint az aktuális változásokról. Er- köre, a díjtételek kivétel nélkül adózási szabályairól tájékozódre lehetőséget biztosítunk kama- módosultak, és pontosabb lett a hatnak. A kiadvány térítésmenteránkban, ahova várjuk a szülőket jogszabályban szereplő fogalmak
sen átvehető szolgáltató irodánkgyermekeikkel együtt, valamint - meghatározása.
ban.
ha az iskola igényli - szülői értekezleteken is tartunk tájékoztatást.
"A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési fel- 170 ezer vállalkozás nem tévedhet!
adatok végrehajtása az NFA terhé- Keresse nálunk a népszerű hiteleket
re a Nemzetgazdasági MinisztériNincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban
um támogatásával valósul meg
azonban mind megegyeznek: a folyamatos működéshez pénzre van szükségük. A
(NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22)
"Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást

Megjelent az Üzleti7
különszáma

A környezetvédelmi
termékdíjról

Széchenyi Kártya Program

Bővült a regisztrált
vállalkozásoknak
szóló szolgáltatások
köre
A gazdasági kamarákról szóló
2012-es törvénymódosítás szerint
a kamarák három térítésmentes
szolgáltatást nyújtanak a regisztrált gazdálkodó szervezeteknek.
• tanácsadás, gazdasági, pénzügyi,
adózási, hitelhez jutási kérdésekben,

nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a
hosszabb távon megtérülő fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejű Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítő két új termék, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel is elérhetővé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló
hitelkonstrukció.
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Forgóeszköz Hitel esetében a kamattámogatás mértéke a futamidő első három évére évi 2%-ra, a Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel konstrukciók
5 %-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerű ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616
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HAMUPIPŐKE Nagykanizsán
Az én hobbim sorozat
"VIGYÁZZ A MADARAKRA!" Uzsoki Lászlóné kézműves (recehorgolás) munkáinak bemutatása. Megtekinthető: március 20-ig.
Február 20. 17:30 óra
KANIZSAI NÉPI IPARMŰVÉSZEK ÉS SZAKKÖREIK
KIÁLLÍTÁSA
Kiállítók: Bátor Margit szövő és a
HSMK Szövő Műhelye, Jerausek
Gyula fafaragó, Hadiné Szalai Gabriella kosárfonó, Pulainé Cserti Ilona
csuhé készítő és a HSMK Népi Díszítőművészei Köre, Stiller Gábor fafaragó és a Honvéd Kaszinó Fafaragó
Köre, Wegroszta Zoltán fafaragó.
Megnyitja: Prokné Tirner Gyöngyi a
zalaegerszegi Kézművesek Háza vezetője. Megtekinthető: március 11-ig.
Február 23. 17 óra
SZEMZÉS, OLTÁS, NÖVÉNYVÉDELEM A HÁZIKERTBEN
Előadó: Szikora Pál kertészmérnök.
Február 26. 19 óra
Színház - bérleten kívüli előadás!
Feydeu: BOLHA A FÜLBE - vígjáték két részben. Szereplők: Harsányi
Gábor, Oszter Alexandra, Beleznay
Endre, Várkonyi András, Csengeri
Attila, Cseke Katinka. Rendező:
Pozsgai Zsolt. Belépődíj: I. hely 3000
Ft, II. hely 2700 Ft

Február 20. 20 óra
20.30 Előzenekar - Zinger
21.00 KISTEHÉN- Szomjas Nők lemezbemutató koncert. Belépődíj: elővételben 1 200 Ft, a helyszínen 1500 Ft.
Február 22. 15 óra
HAMUPIPŐKE
Az Ördögszekér Kompánia bábelőadása.l A klasszikus Grimm mesét interaktív játék keretében állítják színpadra. A mese cselekményét megtartva, de a galambok szemszögéből mutatják be Hamupipőke történetét, a
gyerekek bevonásával.
Játékidő: 50 perc. Belépődíj: 800 Ft.
Móricz Zsigmond
Művelődési Ház

V / Kanizsa

Hf-t Kullurális

*ü!poni

Február 21. 14 óra
MÓRICZ - METÁL-LÉGTECHNIKAASZTALI TENISZ VERSENY, amatőr felnőtt kategória. Jelentkezni a helyszínen lehet.
Február 28.
Családi-Játszó-Tánc-Ház
16:30 Kerekítő foglalkozás (3 éves
korig. Vezeti: Vajda Margit
17:00 Gyermek táncház. Vezeti: Tóth
István "Csonti"
18:00 Kézműves foglalkozás. Vezeti:
Hábli Olga - fonások
19:00 Nagykanizsai Néptáncos Találkozó és felnőtt táncház. Zene: Bojtár
Népzenei Együttes
Táncokat tanítanak: a Zalagyöngye
Táncegyüttes táncosai.
Belépő: 500 Ft, mellyel mindegyik
program látogatható.

interaktív bábelőaadás
Az Ördögszekér kompánia
családi bábszínházként járja az
országot. 2002. nyarán alakultak
és az eltelt idő alatt több mint
200 előadással szereztek élményt
közönségüknek. Játszottak óvodákban, művelődési házakban,
Budapesten a Millenáris Parkban, Bécsben a Collegium Hungaricumban, a pozsonyi Magyar
Kultúra Házában, a pécsi Bazilikában, a Szigeten, Alsószentmártontól - Debrecenig rengeteg
településen.
Bábszínházuk magyar és klaszszikus meséket adaptál bábszínpadra, illetve verses-zenés összeállításokat ad elő dramatikus formában. Nagy hangsúlyt fektetnek a
zenére, akusztikusan zenélnek előadásaikon, cselló, gitár, furulya és
ritmushangszerek segítségével.
Mivel előadásaik kivétel nélkül interaktívak, minden produkcióban a
gyerekek a főszereplők.

Nagykanizsára a Hamupipőkét
hozzák el. A klasszikus Grimm
mesét interaktív játék keretében
állítják színpadra. Az előadás báját
az élő zene adja. A mese cselekményét megtartva, de a galambok
„szemszögéből" mutatják be Hamupipőke történetét. Minimális
díszletezést igénylő produkció,
melyben a siker a gyerekközönség
bevonásán múlik. A gyerekek részesei az előadásnak, segítségük-

kel formálódik az udvari zenekar,
a hintó, stb., mindez természetesen
akusztikus zenei aláfestéssel.
Hamupipőke bábelőadás 2015.
február 22. 15 óra Medgyaszay
Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5).
Belépő: 800 Ft. Zene: Rozs Tamás
Rendezte: Varga Orsolya Előadás
időtartama: kb: 50 perc Ajánlott
korosztály: 3 évestől.
L.A.

Évadonként hat új előadás
li Griff Bábszínházban
Évadonként hat előadást tűz
műsorra a zalaegerszegi Griff
Bábszínház, a társulat új igazgatója a hagyományok, a modulrendszer folytatása mellett
a szakmai színvonalat is növelné az elkövetkező öt esztendőben.

ra, különböző népek meséjére
épül. Része lesz a műsortervnek a
mozgásszínházi, táncos, zenés
bábszínházi produkció is.
Az igazgató szerint a legfőbb
cél, hogy megfeleljen a bábszínház
a zalaegerszegi és a Zala megyei
közönség elvárásainak, ezért olyan
előadásokat kell színpadra állítaniSzűcs István, a Griff Bábszínház uk, amit elfogadnak, szeretnek a
február 15-től kinevezett igazgató- helyi nézők. Emellett szükség van
ja az MTI-nek elmondta: az éva- szakmai fejlődésre is, hogy a Griff
dok műsortervét a volt igazgató, még jobban "bekerüljön az orszáPinczés István által bevezetett mo- gos vérkerengésbe", ezért minősédulrendszerszerű tematika szerint gi előadásokat kell létrehozni,
állítják össze. A tervek szerint amelyekkel nívós bábszínházi
minden évadban hat bérletes elő- fesztiválokon is meg tudnak jelenadást mutatnak be: a repertoárban ni - hangsúlyozta.
lesz népmese és műmese, zenés
Hozzáfűzte: a darabok nagy rébábszínházi produkció és ősbemu- szét bábos vendégrendezők állítják
tató - ismertette.
majd színpadra, az elkövetkezendő
Évadonként egy-egy kortárs öt évben pedig művészeti vezetővel, tanácsadóval közösen végzik a
szerzőt is felkérnek, hogy kifejezetten a Griff Bábszínháznak írja szakmai munkát.
meg legújabb darabját. A tradíció
Szólt arról is, hogy szervezeti
szerint folytatódik a karácsonyi átalakítást tervez és valószínűleg
ünnepkörhöz kötődő előadások so- a társulaton belül is lesz szeméra is, egy másik bábszínpadi be- lyi változás. Indoklásként elmutató pedig mondákra, mítoszok- mondta, hogy kiemelt színház-

ként 2018 után csak akkor részesülhetnek állami támogatásban,
ha a bábszínészek 60 százaléka
szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A feltételeket viszont csak úgy tudják teljesíteni
- a társulat hét tagja közül jelenleg csak egy bábszínésznek van
megfelelő végzettsége - ha a
szakképesítések
megszerzése
mellett megfelelő végzettséggel
rendelkező bábszínészeket is
szerződtetnek - mondta, hozzátéve, hogy a társulat tagjainak képzését a nagy előadásszám is megnehezíti.
A 2013/2014-es évadban 254
előadást játszott a Griff, ebből
csaknem félszáz tájelőadás volt.
Idén az előadások száma várhatóan eléri a 270-et és növekedett a
tájelőadások száma is. Főként zalai településeken léptek fel, de Budapestre, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Vas megyébe is meghívták vendégszereplésre a társulatot.
MTI - Kanizsa

Kanizsa - Ez+Az

2015. február IW

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál elhelyezkedési
lehetőséget:
Mérnökök
Logisztikai ügyintéző
Villanyszerelő
Mezőgazdasági technikus
Recepciós
Mezőgazdasági technikus
Szakács
Gépkocsivezető
Asztalos
Kőműves
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelő
Sírásó
Gyümölcsfa metsző

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
nyelvtudás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
jogosítvány
8 általános

megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés
megegyezés

13

szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint
szerint

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

^ f III.21.-IV.19. Kos
Mostanában másra sem tud koncentrálni,
mint a munkájára, és csodálkozik azon,
ha ingerülten ér haza. Kikapcsolódásként
hasznára válhat egy otthoni illatos fürdő
a kedvenc zenéje kíséretében.
IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Azt már bebizonyította a párjának, hogy a
táplálkozás terén nem ismer határokat.
Most azonban célszerűbb lenne jobban vigyáznia az étrendjére, egészségére. Helyezze előtérbe a gyógyteák fogyasztását.

ii Helikon

^ V . 2 1 . - V 1 . 2 1 . Ikrek
A bolygóállások szerint éppen itt az ideje annak, hogy kipróbáljon egy új sportágat. Ha első nekifutásra nem sikerül a
próbálkozása, akkor se adja fel. Akudarcot például fogja az időváltozásra.

Az Ön rádiója
Kanizsán

^
VI.22.-VII.22. Rák
Rendületlenül hisz az erejében, az állóképességében, és ez így is van jól. Abolygóállások szerint a hétvégén nyugodt napokra számíthat. A hangulatát nem rontja el
senki, ha figyel a megérzéseire.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Úgy érzi, mostanában még a felkelés is nehezére esik. Mintha izomláza lenne, pedig
nem tornáztatta meg a végtagjait. Menjen
el valamelyik közeli gyógyfürdőbe, és úszkáljon egy jó nagyot a kedve szerint.
^

VIII.23.-IX.22. Szűz

A sok vitaminfogyasztásnak köszönhetően
kifogyhatatlan energiával rendelkezik. Hevesebb érzelmeket csak a Mars bolygó tud önben felkorbácsolni. Továbbra is élénk vonzalmat érez az új színekhez, ékszerekhez.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Ha netán fáradtnak érzi magát, tartózkodjon többet a természetben. A felüdülésre mindenkinek szüksége van, így önnek is. Ha nem tud nagyobb távolságokat
meghódítani, sétálhat a Fő utcán is.
w
X X.23.-XI.22. Skorpió
Még ki sem pihente a hétvégi Valentin
nappal járó fáradalmakat, máris új meghívásnak kell eleget tennie. Bár óriási energiákat vesz igénybe a készülődés, ön ezen
is könnyedén túl fogja tenni magát.
^ X I . 2 3 . - X I L 2 1 . Nyilas
Némi türelmetlenséget okoz önnek a hétvégi időjárás-változás. Mindemellett úgy
érzi, sokféle fárasztó elvárásnak is meg kell
felelnie. Pillantson rá a határidőnaplójára,
és meglátja, nem késett le semmiről.
XII.22.-I.20. Bak
Bízzon jobban önmagában, és akkor a lehetetlen dolgokat is meg tudja oldani. A
hétvégén veszekedős hangulatban lesz,
ezért legjobb, ha otthon marad, így nem
kell vitatkoznia senkivel sem.
1.21.-II. 19. Vízöntő
Ha elkapkodja a munkáját, gyakrabban követ el hibákat, és ez senkinek sem lesz jó. Ha
továbbra is jó munkahelyi légkörben szeretne dolgozni, tegyen ön is érte valamit. Közeledjen bizalommal a munkatársaihoz.
<>11.20.-111.20. Halak
Ezekben a napokban sok mindenhez nem
lesz kedve, így a munkához sem. Sebaj,
csak elmélkedjen nyugodtan, hiszen
ilyenkor születnek meg az ember fejében
a legjobb gondolatok.
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előmenetelük alkalmával is ki tudták szűrni, mi a fontos és a kevésbé fontos dolog és tudták azt, hogy
a kitűzött célig egyáltalán mit is
kell tudniuk.
- De hogy az általuk űzött labdás csapatsportágaknál maradjunk,
az ilyen sportolóknak addig igenis
önzőnek kell lenniük, amíg a csapatnak, illetve csapattársaiknak fogalmazzunk így: nem rontanak folytatta a testnevelő, aki nyolc
évig dolgozott együtt a későbbi válogatottakkal. - No, és ami az
ilyen sportágaknál nagyon fontos:
ha gólhelyzet van, azt be kell fejezni, magáról valaki a felelősséget nem veheti le azzal, hogy paszszol, vagy még jobb helyzetet próbál keresni. Mi tanárok pedig olyanok voltunk, hogy attól követeltünk igazán, akit tudása miatt tiszteltünk. És igenis megróhattunk
valakit azért, ha nem a legjobb lehetőséget kereste, hiába lett végül
gól a helyzetből. Külön odafigyeltünk a tehetségek állóképességére
is, mértük rendszeresen, hiszen
anélkül - hiába edzettek már klubszinten is - a sportban sokáig jutni
nem lehet. A siker pedig akkor következhetett, ha valaki önmagában
ugyanúgy bízott, mint a felkészítő
felnőttben is.

Péterfyből indultak, a válogatottig jutottak
pán tehetségesek, de egyben osztálytársaikkal szemben szerények is voltak, ami ráadásul még jó tanulással,
szorgalommal is párosult.
Amikor Siti Bea magához ragadta a mikrofont, a gyerkőcök talán kicsit még megilletődöttek voltak, belelendülve azonban érdekesebbnél érdekesebb kérdéseket kapott. Vlaszák Géza esetében viszont már minden gát feloldódott,
hiszen ha pályafutása ismertetése
után a jelenleg kapusedző futballista IS perc alatt nem kapott ötven
kérdést, akkor egyet sem...
Rezsek Győző (képünkön középen, Siti Bea és Vlaszák Géza tárA nagykanizsai Kőrösi-Pé- mos nagy klub- és válogatott siker saságában) a fiatal nebulóknak küterfy-iskola Péterfy Sándor Tag- részese, valamint Vlaszák Géza a lön hangsúlyozta, egykori tanítváintézményének „Tehetségnap" Nagykanizsai Olajbányász, a ZTE nyai a sport címszava alatt sem
című történéssorozata alkalmá- FC, az Újpest és az MTK többszörös voltak csak a saját águkra koncentból a Sport - Sikerek, Életmód válogatott kapusa tarthatott nagysi- rálók, mivel nem csupán a kézilabelnevezésű program apropóján kerű előadást. Lubics Szilvia, a da és a futball világában mozogtak
néhány nap erejéig a sport ke- Spartathlon ultramaratoni többszö- otthonosan, de az atlétika és a
rülhetett (ismét) a központba az rös női győztese jelenleg is váro- többpróba versenyeken is a maxisunkban él, míg Siti Bea és Vlaszák mumra törekedtek. Természetesen
intézmény falai között.
Géza az iskola egykori tanulóiként a megmutatkozó tehetség mellett a
így kedden délelőtt a roppant né- tértek vissza a Péterfybe. Ok ketten szintfelmérő felvételin a gyerekekpes diáksereg előtt elsőként dr. ráadásul annak idején még osztály- nél azt is vizsgálták, ki mennyire
Lubics Szilvia amatőr hosszútávfutó társak is voltak, s ahogy Rezsek fegyelmezett, mennyire figyel és
és utramaratonista, majd Siti Beáta, Győző, az egykori testnevelőtanáruk mennyire érti meg az adott feladanemzetközi hírű kézilabdázó, szá- fogalmazott, tanítványai nem csu- tot. A tehetségek a további iskolai

Volt, amelyik számban többet vártak
A fővárosi UTE-vívócentrum
adott otthont a junior korú (1720 év) kardozók országos bajnokságának, melyen a Nagykanizsai TE 1866 vívói, Dobó István, Milassin Mór, Abay Nemes
Adám, Parkas Márton férfi kardban, valamint Osvald Anna,
Plumbort Sára és Vernyel Sára
női kardban is pástra léphettek.
Junior kard magyar bajnokság, Budapest. Kanizsai eredmények. Férfiak
(S8 induló): 12. Dobó István, 26.
Milassin Mór, S1. Abay Nemes
Ádám, S6. Farkas Márton. Nők (27):

SZOLGALTATAS
Készpénzért
vásárolok
régi
könyvet, festényt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7693K)
Kidobásra
szánt
televízióját,
mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait elszállítom.
Tel.:
0620-510-2723
(7694K)

11. Osvald Anna, 14. Flumbort Sára,
19. Vernyel Sára. Csapateredmények.
Férfi csapat (10 csapat): 8-ba jutás:
NTE 1866 - UTE II 4S:40. 4-be jutás:
NTE 1866 - UTE I: 30:4S. S-6-ba jutás: NTE 1866 - Kárpáti Vívóklub
4S:40. Az S. helyért: MTK - NTE
1866 4S:40, így a kanizsaiak a 6. helyet szerezte meg. Női csapat (6 csapat indult): 4-be jutás: NTE 1866 Vasas: 4S:40. Elődöntő: Kárpáti Vívóklub - NTE 1866 4S:18. Bronzmérkőzés: BVSC II - NTE 1866 4S:16,
így az NTE 1866 a 4. helyen végzett.
- Az egyéni eredményeket illetően picit csalódott vagyok, mivel DoLakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft

(másodiktól és Kanizsai Kártyával 600
Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig

1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
AutóiiveB forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd u. 5.
Tel.: 06-70-508-7610, 06-70-518-5385

bó Istvántól érmet vártam - kezdte
Piecs Adrienn, a kanizsaiak trénere.
- A vigaszunk mindenesetre az, s ez
sem kevés, hogy most már biztosan
tagja annak a válogatottnak, mely
részt vehet a márciusi, Mariborban
sorra kerülő Európa-bajnokságon.
Fontos lesz a kontinensviadal számára, mivel a magyar ranglistán a
gyenge bajnoki szereplésével holtverseny alakult ki a harmadik helyen, s mivel a taskenti világbajnokságon egyéniben csak 3 fő indulhat,
ezért az Eb-n elért egyéni eredmények fognak dönteni arról, ki indulhat Üzbegisztánban. István néhány
c

A

Q Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi
Szervezete az alábbi véradást
szervezi:
201S.02.24. - kedd ZVG Rt.
11:00 - 12:30 Rózsa bölcsőde
14:00 - 16:30 óra
V

\

P.L.
napig Tatán készül a továbbiakban,
majd klubedzésekkel folytatjuk a
felkészülést. Az országos csapateredményekkel viszont nincs okunk
szégyenkezni, hiszen férfi kardozóinknál csak Dobó junior korú, és hatodik helyükkel javítottak a besorolásukhoz képest két helyet, a női
csapatban pedig a 4. hely az abszolút reális. Február 13-1S. között
edzőtáborba utazok a Sport XXI.
Program keretein belül 4 kanizsai
fiatallal, azt követően pedig folytatódik a Reménység körversenysorozat, mely harmadik, fővárosi állomásához fog érkezni számos kanizsai fiatallal.
P.L.

A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete február 27-én,
pénteken 1S óra 30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart. Téma: Előzze meg a
cukorbetegség szövődményeit.
Előadó: Dr. Késmárki Nóra főorvos asszony.
Minden érdeklődőt várunk!
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Tornagyőztes kanizsaiak
Zalaegerszegen az UFC Nagykanizsa U17-es labdarúgó csapata is indult a Szabó Rezső Emléktorna U16-os korosztályának
versengésében, melyet a megyeszékhely Városi Sportcsarnokában rendeztek, mi több, első helyezést ért el a színvonalas mezőnyt felvonultató kupán.

hozzászokva - kezdte az értékelést
Bene Gábor tréner. - Mindössze
két cserejátékossal tudtunk elutazni, mivel betegségek és sérülések
is hátráltattak bennünket. Örülök
azonban, hogy így is okosan, taktikusan, illetve kreatívan és látványosan fociztunk és mindezt erős
mezőnyben tudtuk kivitelezni.

lOH

Az öregfiúk „kanizsai királyai": Mu-Vill legénysége

zőnyben. A címvédő a Gelka leII. Kustán és Társai Öregfiúk
génysége volt, de végül trónfoszTeremlabdarúgó-torna, Nagykanitás történt.
zsa. Helyosztók, a 3. helyért: Gelka Két csoportban kezdtek a gárdák, Almalé 0-0, hetesekkel: 1-2. Döntő:
s a két hatos elsői a kupa első, míg Mu-Vill - Tip-Top 3-1. A végeredmásodik helyezettjei annak harma- mény: 1. Mu-Vill (képünkön), 2. Tipdik helyéért játszhattak. A csoport- Top, 3. Almalé, 4. Gelka. Gólkirály:
meccsek végére már a fáradság jelei Balogh Attila (Tip-Top). Legjobb jáis mutatkozhattak, hiszen késő dél- tékos: Szabó István (Mu-Vill). Legután már némi más jellegű testmoz- jobb kapus: Magyar József (Igazsággás is vegyült a foci elemei mellé. ügy). Vigasz-kupa, 3. helyért: Kustán
Egy biztos, a történések eredménye- és Társai - Zala Volán 1-0. Az 1. heUFC Nagykanizsa Zalaegerszegen győztes U17-es együttese
képpen - pedig tervben volt, de - az lyért: Blackburry - FC Kau 1-0.
A kanizsaiak találkozói a követA mezőny gólkirálya az UFC-s úgymond „életmű-díj" átadására
P.L.
kezőképpen alakultak: UFC Nagy- Zsirai Péter, a legjobb játékos pedig így nem kerülhetett sor...
kanizsa - ZTE TC 3-1, Nagykani- szintén kanizsai, Pál Milán lett.
zsa - Haladás 2-1, Nagykanizsa A kanizsai öregfiúknál is pattoAz UFC Nagykanizsa megyei első osztályú labdarúgó csapata is
Pápa 1-1 és Nagykanizsa - Nafta
gott a labda, ők a Zsigmondyfolytatta téli felkészülési meccseinek sorát, s az Andráshida elleni 3-1Lendava 5-3.
csarnokban a II. Kustán és Társai
es vereséget követően 4-1-re verte a kanizsai műfüvesen a CsácsNemesapáti legénységét. Utóbbi találkozón a gólokat Szakmeiszter
- Úgy érzem, a srácok végig re- Öregfiúk Teremlabdarúgó-torna
mekül játszottak, pedig a palánkos keretében küzdöttek a minél jobb
János (2), Bene Gábor és Grudics Kristóf jegyezték.
nagycsarnokhoz tényleg nincsenek helyzésekért a 12 csapatos me-

A második hely megszerzése
a bajnokságban jelentene sokat
ságába, ahol a fővárosi UVSE első
számú gárdáját kapta úgymond elődöntőbeli ellenfélként. Kádár Bencééknek ellenük is jól ment, a Kőér utcai uszoda eredményjelzője ugyanis
az ő 8-5-ös győzelmüket mutathatta.
Jöhetett a finálé, ahol a mindig nagy
rivális Tatabányai Vízmű SE várt a
nagykanizsai legénységre. A tatabányaiak végül magabiztosan nyerték a
Az évről évre javarészt OB I B-s le- találkozót 10-4-re, akik már két negénységeket felvonultató torna a tava- gyed után elléptek 6-1-re, onnan peszi szezonra való felkészülésnek sem dig már csak arra kellett ügyelniük,
utolsó, és a kanizsaiak az A jelű cso- hogy előnyüket megtartsák.
portban kezdtek a Kaposvár VK ellen
Tatabányai Vízmű SE - Kani(9-6 a kanizsaiaknak), következhetett zsa VSE 10-4 (2-1, 4-0, 2-1, 2-2)
az MTK 1888 (8-6), majd a MAFC
2015. évi Budapest Winner Téli
ellen zárták a csoportkört (9-5).
Kupa, döntő. Budapest, Kőér utcai
A KVSE csoportelsőként kerülhe- uszoda, 50 néző. Vezette: Horváth G.,
tett a másik három élen végzett társa- Godova. Kanizsa: Kiss Cs. - Bakó,
A Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda együttese az elmúlt évek
hagyományainak megfelelően
indult a Budapest Winner Téli
Kupa küzdelmeiben, melynek
keretében a tavalyelőtti első, illetve a tavalyi második helyezést
követően ismét ezüstérmes lett
Németh Zsolt csapata.

Besenyei, Kéri 1, Virt M. 1, Kaszper
G., Cserdi I. 1. Csere: Nébald (kapus), Gulyás, Klie, Kis Zs., Fábry,
Koncz 1. Edző: Németh Zsolt.
- Sajnálom, hogy a döntőben már
nem tudtuk azt a kellően célratörő
játékot játszani, mint amit a korábbi
meccseinken produkálnunk - fogalmazott Németh Zsolt, a Kanizsa
VSE edzője. - El kell ismerni, ellenfelünk ezúttal jobb volt, de úgy érzem, nincs miért szégyenkeznünk a
második helyezésünket illetően.
Következhetett a bajnoki menet,
melynek keretében elsőként egy elmaradt találkozóját pótolta a KVSE.
Honvéd II UVKSE (3.) - Kanizsa
VSE (4.) 10-7 (2-1, 4-3, 1-0, 3-3)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkőzés, 9. forduló. Buda-

pest, Kőér utca, 30 néző. Vezette:
Nóvé, Kórós. Kanizsa: Kiss Cs. Bakó, Besenyei 1, Virt M. 2, Kéri
1, Kaszper G. 1, Gulyás 1. Csere:
Cserdi I., Kis Zs. 1, Fábry, Koncz,
Kádár. Edző: Németh Zsolt.
Egy december elejéről elmaradt
mérkőzését pótolta a Kanizsa VSE a
Honvéd II ellen, soraiban már ismét
azzal a Kádár Bencével, aki gerincsérv-problémái után térhetett vissza
a kihagyott ősz után a csapathoz. A
mérkőzés igazi rangadóhoz méltón
indult (no és folytatódott...), melynek során a vendéglátók próbáltak
elhúzni, a Kanizsa VSE azonban
igyekezett tapadni rájuk. A kanizsai
együttes nem volt elég hatékony a
kínálkozó lehetőségek alkalmával,
illetve az emberhátrányos szituációk kivédekezésével, így a Honvéd
nyert egy olyan találkozót, mely arra is jó volt, hogy még jobban elhúzzon a jelenleg negyedik dél-zalaiaktól a tabellán.
P.L.
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GYERMEK
FARSANGI JELMEZEK
VÁSÁRA!
Hetente megújuló akciókkal!

BÉRLÉTÉN K VUL ELOADAS
Hevesi Sándor Muvelodesi Kozpont (8800 Nagykanizsa.
Jegyek ára: 3.0(10 Ft es 2.700 FtlttfermAcU:

Széchenyi tér 5-9.)

13/3a-iii
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Kedves Érdeklődők!
Négy város (Nagykanizsa, Csáktornya, Kapronca, Zalakaros) elhatározta, hogy egy határon átnyúló kerékpárút-hálózat és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésébe kezd, amelynek keretében közel
300 km-es útvonalat tesz elérhetővé, valamint látogatóközpontokat
és hegyikerékpár-pályát épít. Emellett kerékpárkölcsönző nyílik
Nagykanizsán és Kaproncán.

Gyermek és felnőtt használt ruhák, cipők,
lakástextil, gyermek kiegészítők,
sizsu és egyedi készítésű ékszerek.

Nagykanizsa, Kinizsi u. 7. - Nyitva: H-P: 8-17 óra, Szo: 8-12 óra
A látogatók számára GPS segít a tájékozódásban, prospektusok és
egy honlap (http://cycleinanetwork.eu) a túrák megtervezésében. A
honlapon és az elektronikus információs pontokon a szolgáltatásokkal
kapcsolatos összes információ megjelenik, együtt a kialakításra kerülő
programcsomagokkal.
Ezekhez a fejlesztésekhez a Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 harmadik pályázati
felhívásában 2 millió euró forrást nyertek a partnerek, amely biztos alapot jelent a kitűzött célok eléréséhez.
Akialakított 11 programcsomagot mutatja be jövő héttől sorozatunk.
Az anyagokban az aktív-, üdülő- és kulturális turizmus számtalan eleme
mutatkozik be. A négy résztvevő város ismertetése mellett a városokat
összekötő utak közelében fellelhető lehetőségeket is részletesen tartalmazzák a csomagok. A közel 300 km megér néhány napot, egy kis gyakorlattal bárki képes lehet körbeérni.
A fejlesztések kinyitották, illetve kinyitják a már meglévő hazai és
nemzetközi kerékpáros útvonalakat, Horvátországban elérhető lesz az
Ausztriából induló és a Duna felé tartó Mura-Dráva kerékpárút, illetve a
Három Folyó kerékpárút, Magyarországon pedig a Kis-Balaton Kerékpárút és a Balatoni Bringakörút is. Mivel a fejlesztési tervekben szerepel Budapest kerékpárutas összeköttetése a Balatonnal, így a határ túloldalától egészen Budapestig lehet majd bringázni.

H IMIK A
A U T Ó S I S K O L A

TEL.:

93/312-394
Fnyií: 20-0088-05

JANUAR 1-JEN
LETTÜNK
25 ÉVESEK, EZÉRT
2015, MÁRCIUS 2-ÁN 16 ÓRAKOR
Nagykanizsa. Király u. 47 szám alatt

A TECHNIKA AUTÓSISKOLA
KEDVEZMÉNYES
TANFOLYAMOT INDÍT.

Kan izsa
LOKALPATRIOTA HETILAP

XXVII. évfolyam 7. szám
2015. február 26.

AZ ELMELET ES A KOZUTI
ELSŐSEGÉLY TANFOLYAM
DÍJA EGYBEN 10.000 FT
Akciónk további 9000 Ft
megtakarítást jelent!

TAXI

(93) 666-666

©J

Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Beke Ivett mobil:
06-30-491-7051
www.voksh.hu.
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.
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ÜNNEPELJ
VELÜNK!
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A 25.-ék a kedvezményes
tanfolyamok napjai lesznek
február, március és április
hónapokban!
Jelentkezz iskolánkba moped,
motor és személygépkocsi
kategóriában, és
a KRESZ tanfolyamdíj ára
cégünk fennállásának
25. évfordulója alkalmából
MOST CSAK 5000 FT!
Tanfolyamok nyitónapjai:
Február 25. (szerda). Tanfolyam indul:
március 5. (csütörtök) 16 óra!
Március 25. (szerda) hétközi
8.00 - 11.00 óra, 13.00-16.30 óra
Április 25. (szombat) hétvégi 9.00 óra

25 ÉVE KÉPEZZÜK
A VEZETŐKET!
(Stat2014-3-4 né. VSM: "fi"
E: 74,5%-79,17%. F: 71,43%-75%
"C"E: 83,33%-100%.
ÁKÓ: "fi" Gy: 108,24%-130,05%.
"C" Gy: 100,69%-101,72%)

Aprilis végére befejeződhet a
Principális-csatorna mederkotrása
Rendkívüli kormányzati forrásból, mintegy 135 millió forint
felhasználásával zajlik a mederkotrás a Principális-csatornán,
ahol a múlt év őszén rekordmagas vízállás okozott elöntéseket mondta el Nagykanizsán tartott
sajtótájékoztatóján pénteken a
Zala megyei kormánymegbízott.
Rigó Csaba - aki egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is - a
helyszínbejárás kapcsán felidézte,
hogy 2013 tavaszán az olvadáskor,
majd 2014 őszén a hatalmas esőzések után alakult ki rendkívüli helyzet, amelynek egyik megoldásaként
két szakaszon kezdődhetett meg
nemrég a mederkotrás. Alsórajk és
Magyarszerdahely között 14, továbbá Nagykanizsán a kiskanizsai és a
bajcsai városrész között 9 kilométeren tisztítják meg a növényzettől a
medret és eltávolítják az iszapot.

A Zala Megyei Védelmi Bizottság minél előbbi megoldást szorgalmazott, amelyhez a szükséges
13S millió forintot rendkívüli kormányzati forrásból a Belügyminisztérium biztosította. Az ebből
megkezdett mederkotrásnak köszönhetően a későbbi nagy menynyiségű víz már sokkal gyorsabban tud levonulni a Murába torkolló csatornán keresztül.
A kormánymegbízott jelezte
ugyanakkor azt is, hogy ez még
nem a végleges megoldás, az alacsonyan fekvő területek elöntése
ellen Nagykanizsán például gátépítésre is szükség lesz.
Kitért arra is, hogy a nagy
mennyiségű csapadék által tavaly
ősszel okozott villámárvizek után
felmérték a szakemberek Zalában
az árvízveszélyes körülményeket.
A megállapítások kapcsán azután
megerősítették a lendvadedesi, a

kávási és a zalaszentgyörgyi víztározót, illetve további hasonló létesítmények építését is tervezik. A
Murán pedig még az idén elvégezhetik 2,8 milliárd forintos költséggel a murakeresztúri öblözet gátjának megerősítését.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere a Principálison zajló
munkálatokról azt mondta: ha az
időjárási körülmények engedik,
április végére befejeződhet a mederkotrás. Hozzátette, hogy a kiskertekben és a pincékben álló
rendkívül magas szinten lévő talajvízzel - amit a korábbi nagy
mennyiségű csapadék okozott -,
sajnos nem nagyon lehet mit kezdeni, de a mederkotrás és a tervezett gátépítés legalább az elöntésektől megkíméli az alacsonyabban fekvő területeket.
MTI-Kanizsa
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Akik nélkül a betegellátás elképzelhetetlen

- A pletykákkal ellentétben
nem várható intézményünkben
osztálybezárás - ezt jelentette ki
a Magyar Ápolók Napja alkalmából tartott szerdai ünnepélyen dr. Brünner Szilveszter, a
Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója.
A rendezvény apropóját az
ápoló szakma „meghonosítója",
Kossuth Zsuzsanna születésének
évfordulója szolgáltatta, amit egy tavaly elfogadott határozatnak köszönhetően - idén ünneplünk először. A Kanizsai Doroty-

tya Kórházban szervezett ünnepségen Dénes Sándor polgármester emelte ki elsőként az egyik
legszebb hivatás szépségeit,
ugyanakkor áldozatteli küldetését. Mint elmondta, éppen ezért

tisztelet, köszönet és hála illeti
mindazokat, akik napjaikat a betegek gyógyításával, ellátásával
töltik.
Dr. Brünner Szilveszter, az Intézmény főigazgatója Kossuth
Zsuzsanna életéről adott közelképet gondolataival. Hangsúlyozta:
olyan szellemiséget hordozott,
amely példaértékű. Annak ellenére, hogy hivatalos ápolói képesítése nem volt, a honvéd seregek tábori kórházainak felállításában
élen járt.
Arról a „néha embertelen"
munkáról szintén beszélt dr.

Brünner Szilveszter, ami az ápolónőkre hárul, nap mint nap. Kitért arra is, nem igazán megbecsült szakmáról van szó: nyugaton sokkal jobban értékelik az

ápolói hivatásban dolgozókat.
Egyúttal reményét fejezte ki az
iránt a főigazgató, a kormányzat a
jövőben lépéseket tesz annak érdekében, hogy nagyobb anyagi,
erkölcsi tisztelet illesse az ápolókat. Majd a közelmúltban „felröppent pletykákra" reagált beszédében, melyek „a kanizsai kórház
bezárására, átalakítására, osztályok megszüntetésére vonatkozóan" kaptak szárnyra.
- Tény, napjainkban változik
az egészségügyi rendszer mondta elöljáróban dr. Brünner
Szilveszter. Sokan azt gondolják,
szórjuk a a pénzt... Éppen ezért
az ellátórendszert új alapokra helyezik a jövőben. A betegellátás
színvonala nem fog változni, ha

Osztályok
bezárásáról
nincs, illetve nem is lesz szó.
Hanem, ehelyett, még új szakmai profilú osztályokat is megvalósítunk terveink szerint.
Mindezeket azért mondtam el
nyíltan, hogy véget vessünk az
alaptalan pletykáknak - szögezte le a főigazgató szavait bezárólag.
Ezt követően Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató beszélt a segíteni
akarás-életfilozófiájáról, ami az
ápolói szakma alappillére.
Az ünnepi megemlékezés záróakkordjaként dicsérő okleveleket
adtak át a helyi egészségügyi intézmény több dolgozójának. Faggyasné Török Mária ápoló a neurológiáról, Pintér Istvánné asszisztens a

mégis, akkor pedig jobb lesz fogalmazott a főigazgató.
- Pusztán felmerült pletykáról
van szó az osztálybezárásokkal
kapcsolatban, a Kanizsai Dorottya
Kórházban. A mi intézményünk
egy megyei jogú város kórháza:
Nagykanizsán SO ezer embert lát
el, a környékén pedig további 5080 ezret. 2OO6-tól súlyponti kórházként működünk, ugyanis az intézményünket az említett betegellátó-létszámra fejlesztették ki. Ennek a továbbiakban is így kell maradni. A kórház vezetése azon dolgozik, hogy az illetékesek is lássák
az intézmény jövőképét - összegzett dr. Brünner Szilveszter, majd
hozzátette:

pszichiátriáról, Kulcsár Attiláné
Krisztina a fül-orr-gégészetről és
Vellákné Bódi Lívia, a sürgősségi
osztályról vett át elismerést dr.
Brünner Szilvesztertől.
A Magyar Ápolók Egyesületének dicséretét Bertók Marianna
kapta a patológiáról.
Janda Gyuláné, a kardiológia
dolgozója a fővárosban tartott ünnepségen kapott miniszteri elismerést kimagasló, érdemes ápolónői
munkájáért.
A kanizsai ünnepség után szakmai napra került sor, ahol különböző előadásokat hallhattak a megjelentek.
Sz.Zs.

- KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Főszerkesztő: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintéző: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervező: Fülöp Anita. Szerkesztőség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint
Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelős vezető: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetője.
Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelős vezető: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelős: Szilágyi Gábor, tel.:
+3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879
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Az innovációs terek fejlesztése a közös cél

A fenntartható regionális gazdasági fejlődést szorgalmazzák a
jövőben a tudomány és a felsőoktatás területén - hangzott el öszszegzésképpen a Pannon Egyetem helyi kampusza és Kapronca
közös, „Campus" projektzáró
rendezvényén.

tőségeire is - fogalmazott dr.
Birkner Zoltán, aki hozzátette:
gazdasági versenytársak a környező országok tekintetében bőven
vannak. Am ahhoz, hogy a szintjükhöz felzárkózzunk, ki kell lépnünk az SO ezres város körzetéből.
Egyúttal más, szomszédos megyékkel közösen térségben kell
Mint azt dr. Birkner Zoltán, a gondolkodnunk.
nagykanizsai kampusz igazgatója
A projekt jóvoltából, sok más
a záróünnepséget megelőző sajtó- mellett különböző kutatások is kétájékoztatón elmondta, az említett, szültek. így Zala, Somogy és
egy éven át tartó projekt közvetlen Koprivnica (Kapronca) - Krizevci
célja egy olyan stratégiai kutatás (Körös) megyékben dolgozó vállalmegvalósítása volt, amely betekin- kozók munka erőpiaci igényeit is
tést nyújt a határ menti térség kü- feltérképezték, ahogy a középiskolönböző szegmenseibe: társadal- lás diákok továbbtanulási szándékát
milag, demográfiailag, gazdasági- a hangsúlyozott területeken, illetve
lag egyaránt. Elsősorban az oktatá- a megyékben lévő egyetemek hallsi és a kulturális tőkét szem előtt gatóinak munkavállalási szándékátartva.
ról szintén készült felmerés.
- Kiemelten kell fókuszálnunk a
- 1S2O embert kérdeztünk meg
nemzetközi kapcsolatépítés lehe- - ezt már Maja Balasko mondta -,

Kapronca
projektmenedzsere.
Hangsúlyozta: elsősorban a gazdasági területen tevékenykedő vállalkozások fogalmazták meg a továbbképzés iránti igényüket, az
angol nyelv kulcsfontosságát, a
többi megkérdezett zöme pedig az
online képzéseket emelte ki. Maja
Balasko leszögezte: ami általánosan összegezhető a kutatás kapcsán az, hogy a különböző társadalmi rétegek mindegyike tudása
bővítésében látja a jövőt, az újabb
lehetőségeket.
A felmérés végeztével a horvátmagyar fél közösen jelölte ki a legfontosabb, megvalósítandó stratégiai céljait.
- Létrehoznánk egy virtuális határ menti fejlesztési ügynökséget,

port létrehozásában is gondolkodunk. Közös kutatási területeket is
megfogalmaztunk: sok más mellett a turizmus, a víztechnológia és
az autóipar területén - így dr.
Birkner Zoltán.
Megtudtuk, a projekt lezárultával sem szűnik meg az együttműködés a helyi egyetem és a horvát
felek közt. Ugyanis - közölte a
kampuszigazgató - a fentiekben
hangsúlyozott, tudományos alapokon született méréseket fejlesztések követik. S nem fordítva, mivel
„sosem gyomorból" kell fejleszteni, hanem az igények alapján.
A projektzáró ceremónián
megállapodás aláírására is sor került, ami a North University és
PEN közös, jövőbeni programja-

amely feladata a térség- és gazdaságfejlesztés, továbbá közös szakmai vásárok szervezése. Emellett
pedig határon átnyúló kutatócso-

it, együttműködésének alapját
rögzíti.
Sz.Zs.

PEN: újabb másoddiplomás képzés indul
Új másoddiplomás képzések
indulnak a Pannon Egyetem
Nagykanizsai kampuszán, melyek a minőségügyi szakmérnök/menedzser/közgazdász irányokat foglalják magukban - tájékoztatott Dr. Kovács Zoltán
professzor, a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Karának
dékánja.
Ahogy fogalmazott, a képzés
mindenekelőtt valódi vállalati igényeknek felel meg, hiszen a felsőoktatási intézmény felé két nagyvállalat, a Flextronics és a GE fordult azzal, hogy a fentebb említett
képzések területén tudnának szakembereket foglalkoztatni. így az-

szakterületről, így mérnökként,
menedzserként vagy közgazdászként érkeztek a másoddiplomás
képzésre, és aminek elvégzése az
elektronikai valamint az autóiparban jelenthet fontos segítséget számukra. A képzés ideje három féléves.
Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató kiemelte, az említett
nagyvállalatok lépése is bizonyíték arra a szemléletváltásra, mely
szerint (már) a piac résztvevői fordulnak a felsőoktatáshoz azzal,
hogy milyen szakemberekre is lenne szükségük. A képzés IS fővel
Nagykanizsán jöhetett létre.
tán túlnyomórészt az említett két
cég dolgozóiból töltötték fel az in-

duláshoz szükséges keretet olyan
hallgatókkal, akik az adott alap-

P.L.
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Lebontották a Teleki utcai romos
épületeket, parkoló lesz a helyén

Balogh László önkormányzati
képviselő interpellációjában Orbán Nándor tiszteletére állítandó
szobor tervével állt elő. Azt kérte, a közgyűlés vizsgálja meg a
megvalósítás lehetőségét.
Ahogy kifejtette a képviselő,
Orbán Nándor eredményes sportoló volt, a berlini olimpián S. helyezést ért el, valamint S6-os kanizsai
nemzetőrség
parancsnokaként
szolgált, és ha kellett, „tank ellen
is ment". Hozzátette, a mellszoborra már terv is van.
Dénes Sándor polgármester válaszában kifejtette, az önkormányzat támogatja a szobor felállításának ötletét, az ehhez szükséges
pénzügyi fedezetet a 201S. évi
költségvetésben biztosítják. Azonban a megvalósítás érdekében további egyeztetések szükségesek.

Műszakilag
megoldható a
klinkertéglák beépítése
A Deák téri klinkertéglás út,
az egykori Suszter-allé burkolatával kapcsolatban intézett kérdést közgyűlési interpellációjában Dénes Sándor polgármesterhez Balogh2 László2 önkormányzati képviselő, a Humán Bizottság elnöke.
A képviselő tudomása szerint a
burkolatban található keskeny betonsáv megszüntetéséhez és a feliratos téglák beépítéséhez 2013
márciusában hozzájárult az önkormányzat. A munkálatokhoz szükséges írott és íratlan téglák is rendelkezésre állnak a megfelelő
mennyiségben, a hibás tereprész
javítása azonban azóta sem történt
meg. Véleménye szerint nem kellene megvárni a belvárosi rekonstrukciót.
Válaszában Dénes Sándor polgármester arra emlékeztette a képviselőt, hogy a 2013. március 12én kelt önkormányzati hozzájárulás tartalma szerint a munkálatokat
a Fő utca rekonstrukciójával öszszehangoltan lehet elvégezni. Ennek az az oka, hogy a városközpont projektje érinti a burkolatot
határoló szegélyköveket is, és nem
lenne szerencsés azt kétszer meg-

OSB palánk veszi körül a Teleki utca sarkán álló egykori romos
házak helyét. Helyét, mert a városközpont képét rontó épületeket lebontották. Az első lépés tehát megtörtént, ám hogy mi várható ezután arról Karádi Perenc alpolgármestert kérdezte lapunk.

a folyamat le nem zárul - kezdte
válaszát városunk alpolgármestere, majd a terület hasznosítására
vonatkozóan így folytatta:
- A helyi rendezési terv szerint,
„településközpont vegyes" kategóriába sorolt területről van szó, tehát a további hasznosítását is ennek az előírásnak megfelelően lehet jelenleg elképzelni. Rövid távon - egy járható, jelentős beruházási költséget nem igénylő felület
kialakítása után -, a kórház környékének parkolási problémáit
tudja enyhíteni a bontással felszabadított négy telek.
A jövőt illetően úgy gondolom,
Dénes Sándor polgármester úr, bizonyára meg fogja kérdezni a város
számára előnyös, rövid és hosszú
távú hasznosításról az illetékes
szakbizottság véleményét és ennek
ismeretében fog dönteni a további
szükséges intézkedésekről - mondta Karádi Ferenc alpolgármester.

- A Teleki utca 4-6-8-10. alatt
állt régi, a városképet jelentősen
rontó, romos lakóépületek elbontása befejeződött. A terület végleges
tereprendezése még hátra van,

amelyet a kivitelező a jelenleg sáros, vizes talaj kiszáradását követően fog elvégezni. A munkaterületet körülzáró palánkot addig célszerű a helyén hagyni, ameddig ez

bontani. Ennek ellenére műszakilag természetesen van lehetőség a
betonsáv korábbi cseréjére, a
klinkertéglák beépítésére, de az
önkormányzathoz erre vonatkozó
kérelem még nem érkezett. A polgármester hozzátette: amennyiben
ilyen igény jelentkezik, akkor a
kérést a Polgármesteri Hivatal
megvizsgálja.

A munkahely létrehozásának
támogatott költsége közel 18 millió forint, melyből nyolc munkahelyet hoznának létre. A támogatási szerződés megkötésének előfeltétele, hogy az elnyert támogatási összeg és annak járulékai erejéig meghatározott biztosítékot
kell felajánlania a kft.-nek. A jelzálogjog akkor szűnik meg, ha a
támogatási szerződésből származó, illetve annak megszüntetéséből eredő kötelezettségeinek a kft.
maradéktalanul eleget tett. A pályázatban két év foglalkoztatási
kötelezettséget írnak elő, erre az
időszakra lenne szükség a fedezetre (a 18 millió forint 1S0 százalékának erejéig), mely ebben az
esetben a város tulajdonában álló
Sabján Gyula utcán lévő épület
lesz.

Válaszában Dénes2 Sándor
polgármester kiemelte: a lámpák ellenőrzését a Via Kanizsa
Nonprofit Zrt. végzi. A legutóbbi, decemberi területbejárás során több mint S0 hibahelyszínt
regisztráltak, melyek között kiemelt közvilágítási helyszín gyalogátkelőhely, nagy forgalmú csomópont - is volt. A közvilágítás aktív elemeinek karbantartását végző EH-SZER
Kft-nél a feltárt hiányosságok
megszüntetését soron kívüli beavatkozásként megrendelték.
Az üzemeltető egyben felszólította a javítást végzőket a lakossági hibabejelentésekre történő gyorsabb reagálásra és a
szerződés szerinti rendszerellenőrzések gyakoribb elvégzésére.

Útburkolati jelekről
és közvilágításról

A képviselő kopott útburkolati
jeleket érintő felvetésére Dénes
Sándor a korábban adott válaszát
ismételte meg: felújításukra legkorábban 201S tavaszán, nyár
elején kerülhet sor, mivel a jelek
tartósságát jelentősen befolyásolhatja az útburkolat hőmérséklete.

Kezességet vállalt
a város a szociális
foglalkoztató
pályázatáért
A közgyűlésen elfogadták a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg biztosítékaként a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó javaslatot.
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a szociális- és
nyujdíjpolitikáért felelős miniszter által a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahelyteremtés támogatására kiírt pályázatára.

A megkopott útburkolati jelek javítására és a város közvilágítási lámpáinak vizsgálatára hívta fel a figyelmet közgyűlési interpellációjában Gábris
Jácint önkormányzati képviselő.
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Nyugdíjasoknak az Erzsébet-programról
Az Erzsébet-program nyugdíjasokat érintő pályázatáról tartott sajtótájékoztatót Budavölgyi
Kálmán, a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület elnöke.
Az elnök elöljáróban elmondta:
az Erzsébet-program, Európa
egyik legnagyobb szociális üdülési
programja, 2012 óta az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében
kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra is.
A számukra idén megnyílt kiírásokra négy hét leforgása alatt több
tízezren pályáztak. A Civil iroda
által működtetett Erzsébet-program Pályázati Ponton keresztül
több mint 300, Nagykanizsán
mintegy 700 fő adta be támogatási
igényét.
Budavölgyi Kálmán utalt arra is,
hogy Zala megyéből 2013-ban
több mint kétezren vettek részt az
Erzsébet-programban. 2014-ben
már mintegy háromezren kaptak
üdülési lehetőséget, köztük 1000
nagycsaládos, több mint 1000

nyugdíjas, és több mint 1000 gyermek nyaralt Erzsébet-táborban. A
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól származó információ szerint az Erzsébet-program nyugdíjasok számára meghirdetett 2015.
évi pályázataira Zala megyéből
közel 2500 (a szociális üdülési pályázatra több mint 1000, a kedvezményes fürdőjegy pályázatra pedig közel 1500) érintett jelentkezett.
Az elbírálásról - melynek feldolgozottsága közel 75%-os-, folyamatosan érkeznek a visszajelzések.
Az elnök újdonságként megemlítette, hogy a bírálati szempontrendszernél változás történt.
Amíg az elmúlt évben a keretöszszeg kimerülését követően lezárták a pályázatot, addig idén folyamatosan fogadták a jelentkezéseket a teljes projektidőszak alatt. A
beadott pályázatok nagy száma
miatt azonban a visszatérő pályázók jelentős hányadának nem tudnak lehetőséget biztosítani ebben
az évben.
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ÉRTÉKESÍTÉS

Gerendák, pallók, deszkák, tetőlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különböző
méretben és hosszban kaphatóak.
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számon, munkanapokon 8:0016:00 óra között; személyesen az
Erzsébet-program Pályázati Pontokon, ott, ahol a pályázatot benyújtotta.
Választani 34 üdülő közül lehet,
ahol 4-6 napot tudnak elő-, illetve
utószezonban eltölteni. Ezek közül
4 helyszínen teljes ellátással (Balatonvilágos, Nyíregyháza, Siófok,
Balatonöszöd), 2-ben félpanziós
ellátással (Budapest, Balatonszemes), míg 27-ben ellátás nélkül
fogadják a vendégeket. Idén zalai
helyszínek - Hévíz, Zalakaros,
Lenti - is megjelentek a választható üdülők között.
A fürdők esetében szélesebb a
kínálat, 80 közül lehet választani. Az elnyert támogatás felhasználható a belépőjegy megváltására, a választott fürdőhelyszíntől függően legalább öt, legfeljebb harminchárom alkalomra. A
zalai fürdők között Hévíz, Kehida,
Lenti,
Zalakaros
és
Zalaszentgrót szerepel.
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Kedvező elbírálás esetén az
ügyfélnek a pályázati azonosító
számával fel kell keresnie az
OTP bankfiókot, ahol be kell fizetnie az önerőt. Ez fürdőbelépőnél 2500, üdülésnél 5000 forint.
Ezt követően, amennyiben rendelkezik Erzsébet kártyával,
módja van kiválasztani a számára
megfelelő üdülőhelyszínt, illetve
már fel is keresheti a kiválasztott
fürdőhelyet. Ha még nincs Erzsébet kártyája, akkor viszont meg
kell várni, míg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kipostázza
a címére, és csak ezt követően
történhet meg a kiválasztás. Fontos információ még, hogy a szállásfoglalásra csak 2015. április 5ig van lehetőség. A foglalásra az
Erzsébet Kártya száma, az adóazonosító jel, valamint a pályázati azonosító szám együttes megadásával, az alábbi lehetőségek
bármelyikének igénybevételével
van mód:
A
www.erzsebetprogram.hu
honlapon keresztül; telefonon, a
06/1 371 3242 ügyfélszolgálati

Tekintse meg kínálatunkat!
H|

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21.

Kedvező ár, minőségi munka
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Leveli Attila
látszerész mester
8800 Nagykanizsa Deák téf 6.

' V
V .
(93)312-011(30)3852576
Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. március 31-ig érvényes.

Nyitvatartási H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
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Két tornaszobát adtak át

A Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Miklós Tagintézményének Szent Imre utcai telephelyén két tornaszobát alakítottak ki, melyet a
gyerekek már birtokukba is vehettek. A beruházás a mindennapos testnevelés megvalósítását
segíti elő.

Ahogy Faller Zoltán igazgató
elmondta, az iskolai Szülői munkaközösség, az önkormányzat és
szponzori támogatás segítségével
két régi tantermet újítottak fel,
ahova sportpadlót fektettek, kifestették a falakat és felületkezelési
munkákat is végeztek. Minderre
közel egymillió forintot költöttek.

2015. február 26
- Az alsó tagozatos tanulók
sportóráinak megtartásában nagy
előrelépést jelent a helyiségek
használatba vétele. Minden iskolában gondot okoz a felmenő rendszerben zajló heti öt testnevelés óra
megtartása. Ennek a helyzetnek az
optimalizálása érdekében alakítottuk ki a gyerekeknek a tornaszobákat - hangsúlyozta az igazgató.
Hozzátette, csoportbontásos formában lehetőség van a tanulók állóképességének növelésére, a
rendszeres mozgásra és játékra.
Lehetőségük nyílik a mozgáskoordináció fejlesztésére és az esztétikus testképzésre.
A tornaszobák átadóján Horváth
István, a NaGESZ igazgatója és
Tóth Nándor alpolgármester is
részt vett, aki elmondta, az önkormányzat segíti az iskolákat abban,
hogy megteremtsék a mindennapos testnevelésóra tárgyi feltételeit. Éppen ezért, idén a palini és a
miklósfai városrészben műfüves
pályát létesítenek.
V.M.

Lezárult a szemléletformáló projekt
A Piarista Iskolához kapcsolódó rendház és fiúkollégium nagy
átalakuláson esett át az elmúlt
két évben egy 2013-ban elnyert
Okollégium - Játsszunk zöld lapokkal elnevezésű fenntarthatósági projektnek köszönhetően,
mely pályázat most zárult le. A
program eredményeinek összegzésére a Piarista Iskola rendezvénytermében került sor.
Az uniós támogatásnak és a Piarista Rend Magyar Tartománya saját
forrásának köszönhetően az építési
munkálatok mellett másfél éve egy zetvédelem és a jövő nemzedékének
fenntartható, környezetbarát techno- fontosságát hangsúlyozta, hiszen ellógiákat népszerűsítő információs
hanyagolhatatlan, hogy milyen körközpont is létrejött. A teljes beruhá- nyezet vesz bennünket körül.
zás közel 143 millió forintba került.
A kétéves projekt eredményeit
A záró rendezvényen a megjelente- Bali Judit projektkoordinátor és Kiket Nyeste Pál igazgató köszöntötte. rály Gellért pályázati projektmene- Az Ökollégium céljai segítették dzser ismertette. Ahogy elmondták,
intézményünk környezeti nevelési az elmúlt másfél év alatt a kiállítóprogramját, amelynek alapelve a te- térrel, bemutatótáblákkal, installáciremtett világnak, mint létező érték- ókkal ellátott öko-kollégiumot könek a tisztelete és megőrzése. A zel 3S00 érdeklődő látogatta meg.
környezettudatos magatartás, a kör- Ez idő alatt 7S szemléletformáló,
zöld megoldásokat bemutató, intenyezetért felelős életvitel formálása
Isten teremtő tervébe illeszkedik. raktív foglalkozásokkal és filmvetíÉletünket nem rendezhetjük csupán téssel egybekötött rendezvény valóhasznossági szempontok szerint - sult meg neves szakemberek közreműködésével, melyen az iskola dimondta az igazgató atya.
A rendezvényt Tóth Nándor alpol- ákjain kívül a városban és a megyégármester nyitotta meg, aki a környe- ben működő iskolákból érkeztek az

Az 5 Perc Angol lett
a világ legjobb
angolnyelv-oktató
portálja
A magyar fejlesztésű weboldalt immár másodszorra kiáltották ki a világ legjobb angolnyelv-oktató portáljának.

A magyar fejlesztésű weboldalt
immár másodszorra kiáltották ki a
világ legjobb angolnyelv-oktató
portáljának. Az S Perc Angol maga mögé utasította a BBC, a British Council és a Cambridge Dictionary oldalát is.
A világ egyik legnagyobb és
legjelentősebb angolnyelv-oktató
kiadványokat gyártó és forgalmazó kiadója, a Macmillan Education által meghirdetett Love English Awards első díját idén, akárcsak 2012-ben a magyar S Perc
Angol nyerte el, olyan versenytársakat maga mögött hagyva, mint
például a BBC Learning English
vagy a British Council weboldala.
A díjjal a kiadó a világ legkedveltebb, ugyanakkor legsokoldalúbb és legelhivatottabb online angol nyelvoktató portáljait díjazza.
A remek hírt nekünk kanizsaiaknak még kedvesebbé teszi, hogy
az oldal tulajdonosa Tóth Péter
nagykanizsai illetőségű és a Cserhátiban érettségizett.

Fasching a Thúryban
Harmadik alkalommal rendezték meg a Dr. Mező Ferenc Thúry György Gimnázium és
Szakképző Iskola Thúry György
Tagintézményében a hagyományos Német Farsangot. Az európai kultúrkörbe is illeszkedő
nemzetközi német farsang célja
a nemzetközi értékmegőrzés.

érdeklődők. A rendelkezésre álló
összegből az Ökollégium kialakításán túl egyéb korszerűsítéseket is elvégeztek. Az épületet energiahatékonyságot növelő műszaki megoldásokkal újították fel, az udvarra
komposztálót telepítettek, valamint
létesítettek egy harmincnégy férőAhogy Rábavölgyi Attila, taginhelyes fedett kerékpártárolót is.
tézmény-vezető elmondta, a közel
Az Ökokollégium diákképviselőinek élménybeszámolóját követően Gyenes Viktor, környezettudományi doktorandusz, a Pannon
Egyetem óraadó tanára a környezetpedagógia fontosságáról beszélt, a módszerekről és lehetőségekről adott átfogó ismereteket a
résztvevőknek.
két és fél órás megmérettetést a
V.M. német nyelvi munkaközösség és
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szekció szervezésében jöhetett létre, melyen hét, egyenként öt fős
csapat mérte össze tudását. A farsangi vetélkedő nemzetközi, hiszen a csáktornyai testvériskola is
képviseltette magát egy csapattal,
továbbá a város középiskolái, így a
Nagykanizsai Műszaki Szakképző
Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézményéből, a Batthyány Lajos
Gimnázium, a Piarista Iskola, a Dr.
Mező Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképző Iskola
Mező és Thúry Tagintézménye
egyaránt.
A csapatoknak a nevükhöz fűződő, egyéni jelmezben kellett megjelenniük és a bemutatkozniuk. A
különböző játékos ügyességi feladatok, és a hétvégi kiránduláshoz
köthető kérdések után a farsangi
finomságokat méltatták az édesszájú konyhamesterek.
Eredmények:
I.
helyezés
„Schwarzes Brot" (Thúry I.), 2.
helyezés „Super Mause" (Dr. Mező), 3. helyezés „Piar Piraten" (Piarista Gimnázium).

Farsangi felvonulás,
kiszebáb égetés
Miklósfán
Húshagyó kedd a farsangi időszak utolsó napja. A mulatságok,
bálok befejeződnek, s kezdődik a

húsvétig tartó nagyböjt ideje.
Ezen a napon még egy utolsót
mulatunk, hangoskodunk, hogy
aztán elbúcsúztatva a telet, várjuk a tavasz eljövetelét.
A Miklósfai Óvoda apróságai és
dolgozói is jelmezt öltve járták végig a település utcáit, hogy énekükkel, hangszereikkel, egy kis
karneváli hangulatot varázsoljanak
Miklósfára, ezen a szép napfényes
napon.
A hangos zenebona kicsalogatta
a városrész lakóit az utcákra, akik
örültek e régi hagyomány újraéledésének, hiszen régebben ezen a
napon fiatalok, idősebbek is maskarába bújva járták a házakat, fakanálra gyűjtötték a fánkokat, s
egy utolsót még mulattak. Hagyományaink megismertetése, újra-

élesztése fontos feladatunk. A szülők, lelkesen támogatták a programot. Friss fánkkal, sütivel, teával
kínálták a felvonuló gyerekeket. A
vidám maszkák, kicsit megfáradva
érkeztek vissza az óvodába, ahol
már lobogó tűz várta, hogy a kiszebábot, ami a rosszat, betegséget
jelképezi, elégessük.
A babona szerint a kiszebáb elégetése minden bútól, bajtól megszabadít minket, ezáltal helyt ad a
jónak, egészségnek, megújulásnak.
A máglyát körbeállva, télűző, tavaszváró versek, dalok kíséretében
vetettük máglyára a kiszebábot, és
annak elhamvadásáig daloltunk,
verseltünk közösen.
A farsang az óvodai élet egyik
legkedveltebb, legszínesebb időszaka. Több héten keresztül, számos tevékenység során ismerkednek a kicsik a farsangi népszokásokkal, hagyományokkal. Ennek
keretében álarcokat, bábokat készítenek, jelmezt öltenek, mulatoznak, báloznak. A téli ünnepkört pedig a nagyon látványos, mindenkinek élményadó farsangi felvonulással és kiszebáb égetéssel zártuk
- számolt be lapunknak Geröly
Krisztina tagóvoda-vezető.

Elűzték a telet!
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói minden évben megtekintik a
mohácsi busójárást. Ebben az
évben számunkra is lehetőség
nyílt erre - kezdték beszámolójukat Puskár Lili és Tatár, Anna
a Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézmény tanulói.
„A kirándulásunkat megelőző
napokon aggódva hallgattuk az
„időjósokat", milyen időt jöven-

dölnek vasárnapra. Szerencsére ragyogó napsütésre ébredtünk február lS-én.
Mohács felé haladva hallhattunk
a mohácsi csatáról, a török hódoltságról és a busójárás eredetéről.
Odaérkezvén már hatalmas volt
a tömeg. Hozzánk hasonlóan sokan voltak kíváncsiak a farsangi

sokác néphagyományra, a busójárásra. Rengetegen sétáltak a bemutatókkal, árusokkal, ételes-italos
sátrakkal bővelkedő utcákon.
Több helyen a Duna-part felé hangos kereplőkkel, kolompokkal
igyekvő, félelmetes álarcot viselő
busók, boszorkányok, sokác-lányok, maskarásokejtettek ámulatba bennünket. Nagy élmény volt
számunkra, hogy fotózkodhattunk
velük.
A Sokác-révben láttuk a régi hagyományt felelevenítő, túlsó partról csónakkal átkelő busókat. A
busófelvonuláson 1200 körüli jelmezes vonult a főtérre. Mi sorfalat
álltunk a menet mentén.
A busók fából faragott kerepelőkkel riogattak bennünket, meghúzogatták a hajunkat, főleg a lányokét. A szemünkbe húzogatták a sapkánkat, lisztet, tollat, faforgácsot
szórtak ránk. Adtak cukorkát is.
Csak jöttek, jöttek a busók... különféle járgányaikkal, ördögszekerekkel, hatalmas kereplőkkel, kürtökkel, buzogányokkal, ágyúkkal.
Mind más és más álarcot, bundát,
lábbelit viselt. Óriási élmény volt!
Amikor a telet jelképező koporsót a Dunahullámaira bízták a busók, mi is ujjongtunk velük együtt.
Több tízezres tömeggel együtt
néztük végig a telet, a hideget, a
fagyot és a betegséget megszemélyesítő kiszebáb máglyán való elégetését, körültáncolását.
Mindnyájan örülünk, hogy részesei lehettünk a tél elűzésének és
a mohácsiak messze földön híres
és ismert látványos karneváljának."

Suli-Muri
a piaristáknál
A nagykanizsai Piarista Iskolában szombaton ismét megrendezésre került a hagyományosan
nagycsoportos óvodásoknak és
szüleiknek szóló Suli-Muri.
A program gitáros közös énekléssel kezdődött, majd az iskola
tanulói verses mesével szórakoztatták a gyerekeket. A kézműves
foglalkozást követően a tanító
nénik agapéval, szeretetvendégséggel kedveskedtek a kis vendégeknek, akik a délelőtt hátralévő
részében megismerkedhettek a
néptánc alaplépéseivel. Mindeközben a szülőknek az intézmény igazgatója, Nyeste Pál
Sch.P tartott tájékoztatást az iskolában folyó oktató-nevelő
munkáról.

f

A vidám délelőttnek március 7én, 9.30-kor lesz folytatása, amikor a tanító nénik ismét szeretettel
várják az iskola iránt érdeklődő
családokat. Az iskolába hívogató
rendezvénysorozat március 18-19én nyílt tanítási órákkal zárul.

Újra vízfogyasztást
népszerűsítő
kampány indul
az iskolákban
Idén is meghirdeti ivóvíz-fogyasztási kampányát a magyar
általános iskolák számára az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI);
március 23. és 27. között a gyerekek az OÉTI által kidolgozott,
kreativitást, ügyességet igénylő
feladatok, játékos programok és
interaktív oktatóanyag segítségével ismerkednek az egészséges
folyadékfogyasztási szokásokkal.
A hatodik alkalommal meghirdetett vízfogyasztást népszerűsítő
Happy-hét célja, hogy minden iskolában a mosdón kívül is biztosítva legyen a gyerekek számára az
ingyenes vízvétel lehetősége, valamint, hogy a vízfogyasztás növelésével párhuzamosan csökkenjen a
cukrosüdítő-bevitel és ezáltal a
gyermekkori elhízás előfordulásának gyakorisága - olvasható az
MTI-hez eljuttatott közleményben.
A program egy hete alatt a tanulók a gyakorlatban is megtapasztalhatják a vízfogyasztás előnyeit:
az OÉTI közreműködésével az iskolák nagy részét vízforgalmazó
vállalatok látják el ballonos vagy
palackozott vízzel, máshol az iskolai étkezőbe, osztálytermekbe kihelyezett, vízzel telt kancsók és
egyéb megoldások révén biztosítják a mosdón kívüli vízvételt.
Közölték: a kezdeményezéshez
csatlakozni kívánó általános iskolák
regisztrálása már elindult, és a programot sikeresen teljesítő iskolák nyereményjátékon vesznek részt. A
Happy-hét fődíja egy harminc tanuló
részére szervezett, játékos oktatással
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)- hegedű, (felkészítő tanáruk:
egybekötött főzőtanfolyam, és a Jakobovics Árpád). Lukács Anna program résztvevői között egy milá- hegedű (felkészítő tanára: Vida
nói expólátogatást is kisorsolnak.
Tamásné). Szirtes Berta - szolfézs
Jelezték: a program aktualitását (felkészítő tanára: Vajda Zsuzsanidén a Milánói Világkiállítás na). Horváth Bálint - trombita
egészséges táplálkozáshoz kapcso- (felkészítő tanára: Tatár Csaba).
lódó filozófiája is erősíti; a május Kéthelyi Gergely - trombita
I. és október 31. között megrende- (felkészítő tanára: Kéthelyi Korzendő nemzetközi eseményen a nél).
víz kiemelt helyen szerepel a teMagyar Pétert a zsűri - az arany
matikában.
oklevélen kívül - különdíjban is
A tavalyi vízfogyasztást népsze- részesítette, valamint meghívást
rűsítő programhoz összesen 144 nyert a Sistrum Gálahangverseoktatási intézmény több mint nyére. Mindemellett Kollonay
43S00 tanulója csatlakozott, és a Zoltán korrepetítor a legjobb zonHappy-hét hosszú távon is ered- gorakísérő díját vehette át.
ményesnek bizonyult: a diákok
egészségesebb folyadékfogyasztási szokásokat alakítottak ki, az
évek során több iskolában beszüntették a cukros üdítők árusítását és
a szülők segítségével ivókutakat,
ballonosvíz-adagolókat helyeztek
A napokban a Dr. Mező Feki - írták.
renc Gimnázium ll.-es diákjaiAz intézmények jelentkezését nak volt szerencséjük megismerlegkésőbb 201S. február 27-ig vár- ni Szabó Erika költőnőt egy kivéják a happyhet@oeti.antsz.hu cí- teles magyar fakultáció keretein
belül.
men.

Rendhagyó
irodalomóra
a Mezőben

Fergeteges farsang

A fárasztó nap után az irodalomszerető fiataloknak felüdülés volt
ez az óra, mely során jobban megismerhették Erikát, és betekintést
nyerhettek a költészet világába,
annak árnyoldalát is beleértve. Elmesélte, hogy milyen rögös utat is
kell bejárnia annak, aki a művészetben elismertségre vágyik. O
maga úgy tartja, hogy kellő kitartással bármit elérhet az ember, ám
a jó pap is holtig tanul, és még a siSzínes, maskarás felvonulással,
jelmezversennyel, csapatok közti, kerek sem feledtették el vele azt,
vidám, játékos ügyességi vetélke- hogy honnan indult, és hová tart.
dővel egybekötve farsangoltak a
„Hétköznapi ember vagyok, aki
Családok Átmeneti Otthonában. szeret írni" - mondja szerényen,
Mint a képből is látszik, a hangulat noha több díjat is kapott, a Szárnyfergetegesre sikeredett. A zene, a próbálgatók nevű nemzetközi altánc és a közösen elfogyasztott
kotóversenyen az Időkerék című
fánk már csak ráadás volt.
versével első helyezést ért el, és első kötete is megjelent, melyet gyakorlatilag önerőből adatott ki, Pillangószárnyak címmel. KönyvéA Farkas Ferenc Zene- és hez többnyire a magánéletéből meAranymetszés Művészeti Iskola rített ihletet, magát a „pillangónövendékei szép sikereket értek szárnyat" a vágyakkal, az álmodoel a XIII. Sistrum Regionális zással azonosítja, illetve a kötetet
nem csak szonettjei és ritmikus
Zenei Versenyen.
szabadversei töltik ki, hanem képek is, hiszen a párja remek fotós,
Nívódíjban részesült: Tálos
a borítón pedig egy barátja festméGergő - trombita (felkészítő
tanára: Tatár Csaba) és Magyar nye díszeleg.
Péter - trombita (felkészítő tanára:
Azt mondják, az írás utáni vágy
Tatár Csaba). Arany oklevelet lényünk legmélyebb bugyrában
kapott: Lukács Anna - szolfézs
gyökerezik. Olykor a kerítésen túl(felkészítő tanára: Vajda Zsuzsan- ra nézünk inspirációért, máskor
na). Ezüst oklevélben részesültek: elég egy saját élmény is. Mindenki
Vanyó Ingrid - hegedű, Düh Anna a maga módján és úgy csinálja,

Ezüst, arany, különdíj
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ahogy tudja. De mitől lesz valaki tuk meg a hajnalig tartó, fergeteges
jó író? Mikor mondhatjuk ma- hangulatú bál szervezőjétől, Horgunkra, hogy sikeresek vagyunk?
váth Gábor igazgatóhelyettestől.
Talán Erika választ adhat a kér- További képek az iskola közösségi
déseinkre március 4-én, 18 órakor oldalán.
a HSMK emeletén - küldte el lapunknak K. Gerő Jusztina Nemere
Judit és Németh Máté 12.A osztályos tanulók beszámolóját.

Átmeneti szabályozás
lép életbe
a szakképző
Farsangoltak a piaristák iskoláknál

A hétvégén került megrendezésre az alapításának 250. évfordulóját ünneplő Piarista Iskola
farsangi bálja, mely a jubileumi
programok első állomását jelentette.
A rendezvényen jelen volt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő és Labancz Zsolt piarista tartományfőnök is. Az iskola tornaterme teljesen megtelt a lelkes szülőkkel és kollégákkal, akiknek az
intézmény vezetése ezúton is háláját fejezi ki a támogatásért! - tud-

Átmeneti szabályozást léptet
életbe a szakképző iskolák felvételi eljárásánál a kormány, miután
a februári, szakmaszerkezeti döntésről szóló kormányrendeletben
a korábban közzétett tervezethez
képest megváltoztak a keretszámok és a képzési irányok - derül
ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményéből.
A tervezett képzési irányok, keretszámok a társadalmi egyeztetés
során már tavaly szeptemberben
ismertté váltak - írja az NGM.
A tájékoztatás szerint az előzetes tervezethez képest kedvezőbb
helyzetbe kerülő, új szakmák indítására lehetőséget kapó szakképző
intézmények számára a kormány a
vonatkozó szabályok és határidők
ideiglenes módosításával megteremti a lehetőséget a felvételi eljárásba történő bekapcsolódásra és a

Felhívás pedagógus
díszdiplomák igénylésére
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a
kiemelkedő munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a
Díszoklevélben részesülő pedagógusokat.
Az őszre tervezett rendezvény előkészítéseként továbbítanunk kell a képző
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata - ha van
ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetők (e-ügyintézés), vagy a
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 15.) átvehetők.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élő nyugállományú pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2015. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályára, hogy időben továbbíthassuk a képző intézményekhez.
Díszdiplomához szükséges iratok:
- kérvény a díszdiploma készítéséhez,
- nyilatkozat az adóbevalláshoz,
- kitöltött nyomtatvány a felsőfokú intézmény felé,
- meghatalmazás.
Kérjük hozza magával a következő dokumentumokat;
- munkakönyv vagy határozat az öregségi nyugdíj megállapításához,
- önéletrajz,
- eredeti oklevél, vagy korábbi díszdiploma másolata.
A felhívással kapcsolatban érdeklődni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334).
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kapott új képzési lehetőségek keretszámainak feltöltésére. Ehhez
kapcsolódóan az érintett szakokra
jelentkező tanulóknak is lehetőségük lesz az eredeti továbbtanulási
szándékuk és jelentkezésük megváltoztatására - derül ki a minisztérium közleményéből.
Több szakképző iskola ugyanakkor a társadalmi egyeztetésen
megismert tervezettől eltérő, azt
meghaladó mértékben, felesleges
kockázatot vállalva tervezte meg a
felvételi keretszámait és fogadta a
tanulói jelentkezéseket - írja az
NGM. A tanulókat azonban emiatt
nem érheti hátrány, mert képzésük
más, a jelentkezési lapjukon másodikként, harmadikként megjelölt
szakképző intézményben megvalósulhat - teszik hozzá.
A megváltozott felvételi lehetőségekről, valamint az iskolák és a
szülők ezzel összefüggő teendőiről
az Oktatási Hivatal honlapján közzétett tájékoztató segíti az iskolákat, amelyet elektronikus úton
közvetlenül is megkaptak - olvasható az NGM közleményében.

Telet búcsúztattak
a nyugdíjas
pedagógusok
Vidám farsangi délutánnal
búcsúztatták el a telet a nyugdíjas pedagógusok a Medgyaszay
Házban.
Gerencsér Györgyné klubvezető elmondta, mindenki friss fánkkal, süteménnyel és itallal érkezett a feldíszített terembe. A
program felelősei gyönyörű „terülj-terülj asztalkát" varázsoltak,
majd lázas készülődésbe kezdtek

a szereplők. A középiskolás diákok, akik a Batthyány, Thúry és a
Cserháti Szakközépiskolából érkeztek, versekkel, dalokkal,
hangszeres zenével színesítették
a műsort. Majd egy igazi csemege következett, vendégük Végh
Tiborné amatőr versmondó a Dorottya című művet adta elő. Ezt
még tetézte a vicces „Két koma"
című jelenet a klub tagjainak előadásában. Ezután indult a jelme-

zes felvonulás, ami nagy tetszést
aratott mindenki körében. Volt
közöttük arab sejk, arab nő, cigány- és parasztasszony, mesebeli Piroska, háremhölgy, kalapos
kisasszony. A vidám zene hallatán táncra perdült a csapat és igazi jó hangulatban zárult a farsangi mulatság.
Most volt a mulatozás ideje,
máskor pedig az ismeretszerzés
és tanulás, vetélkedés a feladat.
Ahogy elmondta a klubvezető,
két hete az Alsóvárosi Templom
történetével és a benne lévő műemlékekkel ismertette meg a társaságot Boros Antal nyugalmazott
pedagógus.
Korábban
Tarnóczky Attila tanár tartott vetítettképes előadást Nagykanizsa
szép, régi épületeiről, nevezetességeiről, és érdeklődéssel figyelték Kanada gyönyörű tájait,
nemzeti parkjait Böröcz Zsolt
pedagógus vetítettképes előadásában.
A sokrétű, színes programok
után hamarosan túrára, a
Szentgyörgyvári hegyre indulnak a nyugdíjas pedagógusok,
hogy ezzel is tegyenek egy keveset a szervezetük egészségéért.

Életöröm a Hevesi
iskola galériájában
Cserjés Gábor fotóiból nyílt
kiállítás a Hevesi Sándor Általános Iskolában, melyet Zágon
László fotóművész ajánlott az
érdeklődők figyelmébe. A tárlat március 13-áig tekinthető
meg.
Cserjés Gábor 1971-ben született. Rendészeti szakiskolát
végzett, és ma is rendőrként
dolgozik. A fotózás kedvelt szabadidős tevékenysége. Különösen vonzódik a természethez,
annak színeihez, fény-árnyék
játszadozásainak
világához.
Kamerájával a kedves, nyugtató
harmóniákat keresi. A napszakok közül a hajnal és az alkony
áll legközelebb lelkéhez. Talán
azért, mert leginkább ezekben
az órákban merülhet el nyugodtan, a rohanó világtól elvonultan, a fotózás örömeiben. Jól
szerkesztett emberábrázolásai
és a természetben készített fotói a gyermekektől a nagyszülőkig mindenkit a látvány szépségével, a megnyugvás és a béke
hangulatával
ajándékoznak
meg.

Sportolni jó!

A mozgástudatos- és az egészséges életmód jegyében telt két nap a
Péterfy tagintézményben. A múlt
hét keddjén nemcsak az iskola apraja-nagyja korteskedett - különböző előadások révén - a sportolás
öröm-gyönyörei mellett, hanem ismert, elismert és hírneves sportolók is, köztük Dr. Lubics Szilvia
ultramaratonista.
Az iskola tornatermét szinte zsúfolásig megtöltötte az érdeklődő diáksereg, pedagógusaik és a meghívott vendégek, akiket a KőrösiPéterfy Altalános iskola igazgatója,
Kókainé Hámorszki Éva és Dénes
Sándor köszöntött. A polgármester
gondolataival a sport, illetve a mozgás testet-lelket tápláló hatásairól
beszélt. Egyúttal hangsúlyozta, az
élet más területén is kamatoztatható, előnyre váltható a sport.
A Péterfy iskola diákserege igazi sportpéldaképekkel való személyes találkozó jóvoltából is meggyőződhetett
minderről.
Dr.
Lubics Szilvia, a háromgyermekes
futófenomén édesanya, fogorvos
képes beszámolóját - a Spartathlon 246 km-es ultramaratoni
versenyéről - ámulva hallgatták
gyerekek, felnőttek egyaránt. A
hallhatóság - és mindenki más nemcsak a doktornő kimagasló teljesítménye előtt hajtottak fejet, hanem a Dr. Lubics Szilviára (amúgy
is) jellemző szerénységre, alázatra
is, mellyel saját képességeiről
„nyilatkozott". S amik - csakúgy,
mint elért eredményei, megtett útja - egyaránt példaértékűek mindenki számára.
A rendezvényen Siti Beáta nemzetközi hírű kézilabdázó és
Vlaszák Géza, a ZTE kapusedzője
szintén beszélt a jövő generáció
előtt életének, sportpályafutásának
egy-egy jelentősebb mérföldkövéről. De maguk a tanulók is készültek érdekes előadásokkal: olimpiáról, táplálkozásról, különböző
sportokról.
A „tehetségnapok" másnap különböző élményszerű beszámolókkal folytatódtak.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
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Kelták a Kárpátmedencében
A Tatabányai Múzeumban
Korszakok és birodalmak határán - Kelták a Kárpát-medencében címmel tudományos, nemzetközi konferenciát tartottak, amelyen előadással vettek részt a Thúry György
Múzeum munkatársai, Száraz
Csilla régész-igazgató és Tugya Beáta történész-archeozoológus is, a keszthelyi Balatoni Múzeum régész-igazgatójával, Havasi Bálinttal közösen, Késő kelta szarvas áldozatok Zala megyében címmel.
Előadásukban három Zala
megyei lelőhelyen (Keszthely-Fenékpuszta-Vízügyi telep; Keszthely-Lendl Adolf
utca; Zalaszentiván-Kisfaludi
hegy) előkerült 6 gímszarvas
áldozatot mutatták be és elemezték mind a régész, mind
az archeozoológus szemével.
Az említett három lelőhelyen
4 teljes és 2 részleges gímszarvas csontváza került elő.
A bemutatásra kerülő - eddig
csak részben publikált szarvasáldozatokról összefoglalóan elmondható, hogy a késő kelta (LT D) időszakra keltezhetőek; az archeozoológiai
vizsgálatok alapján a gímszarvasokat az őszi időszakban ejtették el és áldozták fel; majd
a telepeken gödrökben helyezték el. Az objektumok betöltésében több esetben megfigyelhető vörös átégett réteg
és hamu, ami az áldozati rítussal összefüggő tűz jelenlétére
utal.
A konkrét szarvas áldozatok és azok párhuzamainak
bemutatásán túl érintették a
kelta állattartás és vadászat
kérdését valamint kitértek a
szarvas áldozatok és a kelta
újév - már eddig is ismert összefüggésének bemutatására.
A konferencián a kelta kor
neves kutatói mellett szlovák
régészek is részt vettek. A konferencián elhangzott előadásokból tudományos kötet készül tájékoztatta lapunkat Tugya Beáta.
Kanizsa
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S, az erkélyen/balkonon S edényben
elhelyezett, 3 különböző konyhakerti
növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően. 3. A megművelt terület legyen
ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes, és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. S. Amegtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Előnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása
és öntözés esetén a csatorna/esővíz
használata. 8. Külön előnyt élvez, ha a
kert madárbarát: található benne madáretető, madáritató, és madárodú. (A
kertet madárbaráttá lehet minősíteni de nem kötelező - a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

Legszebb konyhakertek program idén is
Idén immáron harmadszor
csatlakozott az önkormányzat a
Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere, ötletgazda által létrehozott A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz.
Városunkban is meghirdették
programot, melynek részleteit
Dénes Sándor polgármester és
dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó ismertették.
- Az elmúlt években szép eredményeket értünk el az országos versenyen, úgy gondolom, ezt folytatni kell. Az, hogy saját magunknak
termeljük a zöldséget és gyümölcsöt, nagyon fontos, mert az egészséges életmódot szolgálja. Amit saját magunk állítunk elő, annak nincsen párja. Sokaknak pedig jövedelem-kiegészítést is jelent - hangsúlyozta elöljáróban a polgármester.
Kiemelte, a helyi termékeknek a
népszerűsítése, a termelői vásár is
sikeres Nagykanizsán.

A részletes programot dr. Szabados Gyula ismertette. Hangsúlyozta, az önkormányzat támogatja a
programba való bekapcsolódást,
ugyanis idén 94 darab 300-3S0
négyzetméteres rekreációs célú
földterületeket, hobbikerteket lehet
bérelni kedvező áron. így az is nevezhet, akinek nincsen saját kertje.
Ahogy megtudtuk, a program célja,
a lakosság ösztönzése arra, hogy a
város lakói minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt termesszenek maguk és családjuk számára.
Nevezési kategóriák - Balkon:
erkélyen kialakított. Mini: 10-S0
m 2 . Normál: S0 m2 felett. Zártkert
1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség
és gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt
kertek.
Jelentkezési határidő: 201S. április
30. Jelentkezés módja: a Jelentkezési
lap kitöltése és leadása. Jelentkezési
lap kérhető: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pol-

Szabályozási terv és építési
szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt időszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet az A O D Kft-vel készíttet el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 97/2013. (III.28.) számú határozata 3. pontjának a) pontja alapjának megfelelően, „A partnerségi egyeztetés keretében az előzetes tájékoztatási szakasz megkezdésével egy időben a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell."
A módosítások a következő területeket érintik:
- Deák tér- Zrínyi u. - Csengery u. tömb övezeti szabályozásának módosítása
- Bányászati építményekre és szélerőművekre vonatkozó építési előírások megfogalmazása a HÉSZ-ben
- Varasdi u. - Kisrác u. - Felsőtemető u. - Pápai u. - Bajcsai u. tömbben az előkert méretek szabályozásának korrekciója
- Környezetvédelmi célú védőtávolságok szabályozásának felülvizsgálata (az
egész város területén: állattartó telepek, szennyvíztisztító telep, hulladéklerakó
telep, dögtemető, zavaró hatású üzemek)
- Március 15. tér közterületi szabályozásának módosítása
- Állattartó épületek és lakóépületek közti távolságok szabályozása a HÉSZ-ben
- Bajcsai major területén építési szabályok módosítása
- Erzsébet tér- Fő u. - Sugár u. - Rozgonyi utcák által határolt tömb szabályozásának módosítása
- A Kemping utca déli irányú meghosszabbításában tervezett gyűjtőút és a
7340/2 hrsz-ú utak közti tervezett kiszolgáló-út szakasz törlendő
- Abútorgyár területe 2097/17. hrsz. alatti ingatlan Gip-e-1-sz jelű ipari gazdasági területből Gip-e-6-sz jelű építési övezetbe sorolandó.
- ANapsugár utca 1. - 9. sz. ingatlanokat érintően 0 m előkert szabályozandó.
- A Dózsa u. - Boszorkány u. - Balatoni út - Hevesi út által határolt tömbben a
tömbre vonatkozó 10 m előkert érték törlendő, viszont a 1839/106 hrsz-ú magánút mentén 0,00 m előkert-mélység szabályozandó.
- A 360/57 hrsz-ú ingatlan egy új településközpont vegyes terület övezetbe sorolandó, ahol a beépítési mód zártsorú, a megengedett beépítettség 50 %, és a
megengedett építménymagasság 5 m. A tömb Lámpagyár utcai oldalán 0,0 m
előkert mélység szabályozandó.
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodáján megtekinthető
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba, a városi főépítésznek címzett levélben jelezhetik.

gármesteri Kabinet I/1. és I/4. számú
irodájában,
vagy
a
szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mailen,
illetve letölthető a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkről. Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) Polgármesteri Kabinet I. emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis István
Városi Könyvtár (Nagykanizsa,
Kálvin tér S.) kölcsönző pultjánál
nyitvatartási időben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa,
vagy annak megművelője. Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotók készítését a
balkonról, kertről, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra
jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat
szempontjai: 1. A kertben minimum

A kerteket két alkalommal (május 1-je és augusztus 1S-e között)
történik előzetes időpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: a
zsűri döntését követően 201S.
szeptember 1S-ig.

Pályázati hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.),
valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Ady E. u. 18. I. em. 10.
2. Bartók B. u. 6. I. em. 3.
3. Berzsenyi u. 12. B. lh. II. em. 10.
4. Csengery u. 56. fsz. 9.
5. Csengery u. 88. I. em. 21.
6. Csengery u. 117/11/C/2.
7. Csengery u. 117/15. fsz. 5.
8. Csokonai u. 6/B. IV. em. 2.
9. Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
10. Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
11. Fő u. 8. II. lh. II. em. 5.
12. Garay u. 6/B. III. em. 10.
13. Garay u. 12/C. fsz. 2.
14. Hevesi u. 1/A. IV. em. 2.
15. Király u. 34. II. em. 3.
16. Király u. 37. I. em. 4.
17. Munkás u. 2/B. fsz. 1.
18. Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 50.
II. Garzonház
1. Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.
2. Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
3. Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
3. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2O1S. március 9.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban tesszük közzé.
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Képviselői fogadóórák

Polgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 201S. március 4-én (szerdán) tartja
8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójában.

Ügyfélfogadás szünete
A szociális pénzbeli és természetbeni juttatások rendszere jelentősen átalakul.
201S. március 1-jétől a települési támogatás keretében új segélytípusok kerülnek bevezetésre. Az új rendszerre történő átállás miatt 201S. február 27-én pénteken az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban szünetel.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KÉPZÉSI PROGRAMSOROZAT
VALÓSULT MEG A MINŐSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉRDEKÉBEN A KANIZSAI
DOROTTYA KÓRHÁZBAN
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0021
201S.02.1S.
Kanizsai Dorottya Kórház
A Kanizsai Dorottya Kórház 124.999.S67 Ft uniós támogatást nyert
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0021 számú „Képzési programok az
egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében" címmel. A
program során 12 szakon szakdolgozói továbbképzés, szakorvosok 3 területen történő ráépített képzése valamint 1 fő rezidens
szakképesítésének megszerzése történt.

Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselője, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap első szerdáján 16,00
órától 17,00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/204086S, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedő György, az S. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Dr. Erdős László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselője a palini
és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától 18
óráig a Palini Általános Iskolában. Aznap 18.30 órától 20 óráig a Nagykanizsai
Egyesített Szociális Intézmény Idősek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa,
Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek) lakosainak tart fogadóórát: Garay utca
páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar
utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Űrhajós utca, Akácfa utca,
Bethlen Gábor utca, Cserfő hegy, Cserfő út, Dózsa György utca 1-től 9S/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-től 114/8-ig páros házszámok, Egry József
utca, Kinizsi utca 74-től az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91 -től az utca
végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
201S. március 2-án (hétfőn) 17 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán
Művelődési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.) A fogadónap alkalmával
az érdeklődők tájékozódhatnak a tervezett Csengery úti kerékpárút építésről és
az Erdész utcai gyalogjárda megvalósításának ütemezéséről is.
Szőlősi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselője
fogadóórát tart minden hónap első hétfőjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 30/301-818S, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta2S@hotmail.com.
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője
201S. március 2-án (hétfőn) fogadóórát tart, 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 6S.); aznap 18
órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlőjében.
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NAGYKANIZSA
A programba 38 fő szakdolgozó és S fő szakorvos került bevonásra. A
szakdolgozók esetében egészségügyi gyakorlatvezető, epidemiológiai
szakápoló, diabetológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, felnőtt és
gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, pszichiátriai szakápoló, geriátriai szakápoló, CT, MRI szakasszisztens, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, sürgősségi szakápoló, fizioterápiás szakaszszisztens képzések, zárásként sikeres vizsgák, szakorvosok esetében
gasztroenterológia, kardiológia, endokrinológiai szakorvosi képzés és
szakvizsga valamint szakorvos jelölt (rezidens) vizsga zajlott. A projekt
célcsoportja számára a szakképzés, a vizsgadíj, a jegyzetek valamint az
utazási és szállásköltségek a projekt keretében kerültek elszámolásra,
a szakdolgozók és szakorvosok a képzési időre motivációs ösztöndíjban részesültek, mely az elnyert pályázati támogatásból finanszírozott.
Az intézményről és a jelenlegi fejlesztésekről bővebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-S02-086, e-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
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A Szívbetegek Egyesülete és a Hevesi Sándor Művelődési Központ szeretettel meghívja INGYENES előadására:
A közelgő Nőnapot megelőlegezve NŐNEK
LENNI A XXI. SZÁZADBAN! Előadó: Dr. Kaszás
Gizella klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus,
pszichoterapeuta. Időpontja: 201S. március 02. (hétfő)
16:00 óra. Helye: Hevesi Sándor Művelődési Központ (Széchenyi tér S-9.) Zalamárk terem I. emelet.
Hegedűs Györgyné elnök

11

országosan egyedülálló szakirányú
mérnökképzés (levelező tanrend)

HIDR

FILT

Víz- és szenny vízkezelő rendszerüzemeltető
szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzési szak
Kiknek ajánljuk a képzést?
Minden jelentős ipari felhasználónak, vízmüveknek valamint vízkezelés illetve viztisztitás
területén dolgozó szakembereknek.

Keresztféléves jelentkezési határidő: március 6.
További in formád 6: sooswrc.hu

Képzés ideje: 2 félév
Oktatási napok: szombat
Képzés dija 250 000 FUfélév

Projektmenedzsment szakirányú továbbképzési
szak {levelező tanrend)
Kiknek ajánljuk a képzést?
*

*
*
*

aki szerelné megismerni a XXI. században elengedhetetlen projektszemléletet, munkája
soránfolyamatosan szembesül az újítások, változtatások kényszerével és ezen kihívások
leküzdéséhez a legújabb projektmenedzsment módszereket szeretné elsajátítani,
új kihívásokat keres,
munkahelyén szeretne előbbre jutni,
saját vállalkozást szeretne indítani és vezetni, vagy meglévő vállalkozását szeretné
megújítani, továbbfejleszteni,

Jelentkezési határidő: augusztus 31,
További ínformáció: uni-pen.hu

Képzés ideje: 4 félév
Oktatás* napok: tóombat
Képzés dija: 140 000 Fi/félév

u n i - p e n . h u | fe!veteli@urii-perí,hu
8800

Nagykanizsa, Zrínyi

M. u.

+36 30 63 S 0817, +36 30 958 3006

18.
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Kanizsa - Színes

A i Hevesi Sándor
^
Művelődési Központ

jgjgg
Központ

KANIZSAI NÉPI
IPARMŰVÉSZEK ÉS
SZAKKÖREIK KIÁLLÍTÁSA
Kiállítók: Bátor Margit szövő és a
HSMK Szövő Műhelye, Jerausek
Gyula fafaragó, Hadiné Szalai
Gabriella kosárfonó, Pulainé Cserti
Ilona csuhé készítő és a HSMK Népi
Díszítőművészei Köre, Stiller Gábor
fafaragó és a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Köre, Wegroszta Zoltán
fafaragó, Zsovár Anita szövő.
Megtekinthető: március I l-ig.
A Körösi Csorna Sándor - Péterfy
Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása. Megtekinthető: március lS-ig.
Az én hobbim sorozat
"VIGYÁZZ A MADARAKRA!" Uzsoki Lászlóné kézműves (recehorgolás) munkáinak bemutatása.
Megtekinthető: március 20-ig.
Március 2. 16 óra
„Nönek lenni a 20.században" - Dr.
Kaszás Gizella klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta
előadása. Szervezők: Szívbetegekért
Egyesület és a Kanizsai Kulturális
Központ. A belépés DÍJTALAN!
Március 2. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Robert James Valler: A SZÍV
HÍDJAI - színmű
Az Orlai Produkciós Iroda előadása
Szereplők: Udvaros Dorottya, László
Zsolt, Szamosi Zsófia, Chován Gábor
Belépődíj: 4000 Ft.
Március 3., S., 6. 10 és 14 óra
Gyermekszínház
TÖBBSINCS KIRÁLYFI - zenés
mesejáték a budapesti Magyar
Népmese Színház előadásában.
Március 3. 10 óra Mazsola bérlet, 14
óra Tapsi bérlet. Március S. l0 óra
Vackor bérlet, 14 óra Hápi bérlet
Március 6. 10 óra Táltos bérlet, 14
óra Manó bérlet. Belépődíj: 700 Ft.
Március S., 12., 19., 26. 10 óra és 11
óra KEREKÍTŐ - mondókás móka
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
06-30/6160-847. Részvételi díj: 700
Ft/család.
Március 8. 8-14 óra
Országos érem és bélyeg börze
9 óra: „Afrikai országok pénzérméi
és bankjegyei" címmel kiállítás
Megnyitja: Róber László az éremgyűjtők egyesületének helyi elnöke
A belépés DÍJTALAN!

Muvelodesi Haz

Közponi

Február 28. Családi-Játszó-Tánc-Ház
16:30 Kerekítő foglalkozás (3 éves
korig). Vezeti: Vajda Margit. 17:00
Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István
"Csonti". 18:00 Kézműves
foglalkozás. Vezeti: Hábli Olga - fonások. 19:00 Nagykanizsai Néptáncos
Találkozó és felnőtt táncház. Zene:
Bojtár Népzenei Együttes. Táncokat
tanítanak: a Zalagyöngye Táncegyüttes
táncosai. Belépő: S00 Ft, mellyel mindegyik program látogatható.
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Pillanatok száz év tánczenéjéből
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Házhoz megy a Zenede címmel, egy ismeretterjesztő roadshow helyszíne volt hétfőn a
nagykanizsai Hevesi Sándor
Művelődési Központ. A három
előadást általános- és középiskolás diákoknak, míg az esti műsort a felnőtteknek szánták a
szervezők. Ez a zenés utazás a
XX. század tánczenéjének történetét volt hivatott bemutatni.
A program egy igazi ütős számmal indított, a The Blues Brothers
film (alapmű) egyik betétdalával a
Sweet Home Chicago-val. Bordás
József dob-művész a Magyar Jazz
Szövetség elnökségi tagja nem
árult zsákbamacskát, amikor felvázolta, miről is lesz szó a következő
egy-másfél órában. Ez pedig nem
más, mint a múlt század tánczenéjének története. A merész vállalkozás egy olyan űrt próbál meg betölteni, ami elméleti hátteret, kiegészítést kíván nyújtani a Nemzeti Alaptantervhez.
Ez a kísérlet jellegéből fakadóan
csak jelzőkarók, útbaigazító táblák
megjelenítésére vállalkozhat a
könnyűzene világában, meglehetősen szubjektív megközelítésben. A
jazz korszakkal induló visszatekintést, történelmi és hangszertörténeti
ismertetések színesítették, felidézve
a rhythm and blues világát, az afrikai ritmusok és az európai zenei
kultúra szintéziséből létrehozott új
stílust. A vallási hátterű spirituálék
és gospelek illusztrálását Abebe Dániel BEBE a Black II Black énekese adta meg. A sztorizásra épülő
műsorban egymást követték az új
zenei stílusok, na és persze a hozzájuk tartozó táncok, amiket Kovács
Kitti és Fonyó Sebastian mutatott
be. A video-képes előadás egyik
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erénye, hogy mérföldkőként rögzítette, hogy a swing zenét követően a
jazz új stílusai immár nem kötődnek
a tánczenéhez legalábbis a világ
nagy részén. A tánczene világában
új színfoltként tűntek fel a dél- és
közép-amerikai táncok és ritmusok.
Ezekből is ízelítőt kaphattunk a
koncerten. Aztán következett az '50es évek rock and roll és a beatkorszak örökzöldjeiből egy-egy korszakos zenedarab: Elvis Presleytől a

Jailhouse rock és a Hungáriától a
Csókkirály. A Beatlestől a Hard
Day's Night, míg a Rolling Stonestól a Satisfaction. A hazai együttesektől az Illés és az Omega egy-egy
száma képviselte a kor slágervilágát. Aztán egy ugrással ismét Amerika következett, Ray Charles, az
Earth Wind and Fire, James Brown,
Michael Jackson, majd a discokorszak hazai és nemzetközi ikonjainak népszerű számai.
Szólni kell az alkalmi együttes
két tagjáról a Montreux-díjas Balogh Roland (gitár) és Balogh Zoltán (billentyűs) korrekt és színvonalas játékáról.
A műsor végét jelző összegzésből kiderült, hogy számos világhíres darab és sztár maradt ki a válogatásból, de ennyi időbe talán nem
is lehetett többet besűríteni. A rendezvény hiányérzetet hagyott maga után, ami még inkább ráirányítja a figyelmet a már-már klasszikussá érett jazz és könnyűzenei stílusok alaposabb megismertetésére.
H.Gy.

Kanizsa - Ez+Az
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási M u n k a ü g y i Kirendeltsége az
a l á b b i s z a k m á k b a n , illetve m u n k a k ö r ö k b e n kínál e l h e l y e z k e d é s i
lehetőséget:
Mérnökök
Logisztikai ügyintéző
Villanyszerelő
Mezőgazdasági technikus
Recepciós
Mezőgazdasági technikus
Szakács
Gépkocsivezető
Asztalos
Kőműves
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelő
Sírásó
Gyümölcsfa metsző

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
nyelvtudás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
jogosítvány
8 általános

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bővebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fő út 24., Földszinti Információs hirdető táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idő: hétfő - kedd csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

^ f III.21.-IV.19. Kos
A bolygóállások szerint a legfontosabb feladatainak intézésével ne várj on a hétvégéig.
Ha jól szeretné érezni magát a bőrében, akkor ne csak az egészségével törődjön, hanem béküljön meg a családtagjaival is.
IV.20.-V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A küzdőszellemével nem lesz semmi gond
a közeljövőben. Szorgalmának és kitartásának köszönhetően sikerrel teljesíti a feladatát. Azt azonban ne feledje, nincs egyedül,
valaki számít a szeretetére.

ii Helikon

^ V . 2 1 . - V I . 2 1 . Ikrek
A bolygóállások a hétvégére kellemes
meglepetést tartogatnak önnek. Mindez
ugyan némi munkával is jár, de megéri a
fáradozását. Töltődjön fel inspiráló energiával, és ne siettesse az idő múlását.

Az Ön rádiója
Kanizsán

^
VI.22.-VII.22. Rák
Ha a hétvégén a kelleténél ingerlékenyebbnek érzi magát, ennek okát most ne
a közvetlen környezetében keresse. Egy
holdfényes, természetben eltöltött este
gyógyír lehet minden problémájára.
VII.23.-VIII.22. Oroszlán
Alapjában véve önt jószívű embernek tartják a környezetében. Ezekben a napokban
újabb alkalma adódik rá, hogy ezt bizonyítsa is. Abolygók most arra intik, kerülje el az
olyan helyzeteket, ahol kihasználhatják.
S VIII.23.-IX.22. Szűz
Ahétvégén senki sem tudja elvenni a jókedvét, érzelmi életére nem lesz rossz hatással
semmilyen váratlan esemény. Ha azonban
mégsem lesz fergeteges kedve, ne bánkódjon, amit elmulaszt, azt később bepótolhatja.
^ I X . 2 3 . - X . 2 2 . Mérleg
Gyűjtse össze minden energiáját, és adjon
szabad áramlást érzelmeinek. Ha reggelente úgy érzi, nehezebben indul a napja, ennek
okát ne az égieknél keresse. Lehet, hogy
csak vitaminhiánya van.
w
X.23.-XI.22. Skorpió
Ha a remek hétvége után némi erőtlenséget tapasztal önmagán, az semmiképpen
sem az izomláz, vagy az influenza előjele. Némi pihenéssel könnyedén visszazökkenhet a hétköznapok ritmusába.
XI.23.-XII.21. Nyilas
Itt az ideje, hogy anyagilag is biztonságosabbá tegye kapcsolatát a barátnőjével.
Döntse el, hogy ő lesz-e a nagy O az életében, és ha igen, ne hagyja senkinek,
hogy eltántorítsa ettől az elhatározásától.
XII.22.-I.20. Bak
A Hold sokkal erősebb hatással lesz önre,
mint azt gondolná. Nyitottabbá válik a
külvilág dolgaira, így szerelmi élete is
ragyogóan alakul. Nemsokára régen ízlelt
szenvedélyesség keríti újra hatalmába.
1.21.-II. 19. Vízöntő
A legváratlanabb helyzetekben is meg tud állni a saját lábán, és akár egyedül is ki tud
mászni a nehézségekből. Ennek köszönhetően hamarosan a munkáját is elismerik, ami a
karrierje szempontjából sem elhanyagolható.
II.20.-III.20. Halak
Egy közös munka sikeres elvégzése
nemcsak szorosabbá fűzi kapcsolatát a
párjával, hanem boldoggá is teszi, hiszen
így meg tudja adni számára mindazt a
kényelmet, amit már régóta tervezett.
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Két arany
a válogatóról

Szigetszentmiklóson rendezték a kadet (1S-17-évesek)
szabadfogású birkózók első
rangsorversenyét. A verseny
egyben válogató is volt a szabadkai (augusztus 4-9. közötti) kadet Európa- és a szarajevói (augusztus 2S-3O. közötti)
világbajnokságra. A versenyre
93 sportoló nevezett, köztük
négy kanizsai.
A tavalyi vb-n ötödik helyig jutó Egyed Balázs (képünkön jobbról edzőjével, Szatmári Zsolttal)
ezúttal egy súlycsoporttal feljebb,
az 54 kg-osok között küzdött a címeres mezért. A kanizsai magabiztosan menetelt a döntőig, ahol
egy tapasztalt román válogatott
várt rá, a KBSE versenyzője 7:0-s
győzelemmel szerezte meg az
aranyérmet.
Nagy lépést tett a válogatottság felé az 50 kg-os mezőnyben
indult Németh Márton (képünkön balról) is, ő szintén a dobogó
legfelső fokára álhatott. A három
fordulóból álló válogató következő állomása március 22-én
Budapesten lesz.
Szigetváron a gyermek és diák
korcsoportos Rákóczi Kupán a kanizsaiak közül az alábbiak lettek
elsők: Diák II korcsoport (20042005): Buder Emil, Vass Máté.
Diák I korcsoport (2002-2003):
Kalmár Benedek.
Leányok
(2002-2003): Horváth Zsófia.
P.L.

SZOLGALTATAS
Készpénzért
vásárolok
régi
könyvet, festényt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7693K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hűtőjét, gáztűzhelyét, stb. valamint összegyűjtött reklámújságjait
elszállítom.
Tel.:
0620-510-2723
(7694K)
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A hajrá nagy csatái
Kanizsai Vadmacskák SE (S.)
- BKG DSE (3.) 62-7O (9-21, 1014, 2S-20, 18-15)
Amatőr női NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 100 néző. Vezette: Bálind, Csabai M.
Kanizsa: Fekete (9/3), Fuisz
(23/6), Hegyi (4), Kardos (11),
Nagy (5). Csere: Herman A. (9),
Bernáth, Horváth E. (1), Karancz.
Edző: Zsámár Krisztián.
Az első negyed ötödik percéig
nem húztak el egymástól a csapatok, onnantól azonban a vendégek
egy 15-0-s eredményt produkáltak.
A hazaiak a támadásaikat pontatlanul fejezték be, védekezési hibáikat pedig a szentmiklósiak kihasználták. A második tíz percben sem
tudta a KVSE csökkenteni a különbséget, továbbra is sok hibával,
pontatlanul játszottak. Nagyszünet
után védekezést váltott a Vadmacskák, fel is javult a kanizsaiak játéka, Fuisz Viktória, Nagy Dóra és

Herman Aliz pontjaival pedig felzárkóztak nyolc pontra. A záró negyedben Fuisz révén ismét csökkent a két együttes közötti különbség, de a végjátékbeli hibák miatt
nem tudták megfordítani a találkozót. A KVSE az ötödik, míg a
BKG DSE harmadik, köztük helyezkedik a Szombathely.
Zsámár Krisztián: „Az első félidő dekoncentrált játéka miatt alulmaradtunk az első négy csapat közé kerülés szempontjából számunkra fontos mérkőzésen."
SzOESE-Sportiskola (4.) - Kanizsai Vadmacskák SE (5.) 78-79
(17-17, 21-20, 25-19, 15-23)
Amatőr női NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkőzés, 17. forduló. Szombathely, 100 néző. Vezette: Szalai Zs., Németh S.
Kanizsa: Fekete (8/3), Hegyi
(19/12), Fuisz (19), Nagy D. (11),
Kardos (11). Csere: Herman A.
(11/3), Horváth E., Bernáth. Edző:
Zsámár Krisztián.

Ha a találkozó egyes mutatóit
nézzük, lehet, hogy sok kritérium
alapján alulmaradtak a vendégek,
de küzdőszellem területén, valamint a doboszázalékot tekintve ellenfelük fölé kerekedtek, s ennek
eredménye egy pontos győzelem
lett a KVSE részéről a közvetlen rivális otthonában. A két csapat
összevetésében ez a negyedik helyhez ugyan kevés (Kanizsán valamivel nagyobb különbséggel nyert a
szombathelyi együttes), de a felsőházért folytatott versenyfutásnak a
vasi találkozó jó lezárása volt.
Ugyan van még hátra mérkőzés az
alapszakaszból, de a kanizsaiaknak
inkább meg kell barátkozni azzal a
gondolattal, hogy a mezőny alsó felét tömörítő részbe kerülnek 6-0-s
győzelem-vereség mutatóval, nem
pedig a felsőbe 0-6-os értékkel...
Zsámár Krisztián: „Most is azt
mondom, nüanszokon múlt ez a
versenyfutás, s javában a szezon
közben járva is igaz számunkra,
center nélkül nehéz ezt a sportágat
játszani."
P.L.

Három játékosukat is kiemelték
A Videoton FC és a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia által
szervezett Hortobágyi Ferenc Labdarúgó Emléktornán harmadik
helyen végzett az UFC Nagykanizsa U7-es korosztályának csapata.
A kanizsaiak eredményei: UFC
Nagykanizsa - Illés Akadémia
Szombathely 3-2, Nagykanizsa Csákvár 11-1, Nagykanizsa - Videoton 8-1. Az 1-3. helyért: Nagykanizsa - Győri ETO 7-8, Nagykanizsa - MTK-Mészöly Focisuli 1-5
- A torna végére talán kissé elfáradtak focistáim, azonban a Győr elleni 51 -es vezetésünk után biztos győzelmet
engedtünk ki a kezünkből - fogalmazott Király László tréner. - Ugyanakkor élményekkel és egy újabb remek
helyezéssel gazdagabban tértünk haza
és készülhetünk az újabb tornákra.
Régi újságokat, dokumentumokat,
képeslapokat, bérleteket, valamint
porcelánokat (készletek, figurák, stb.)
és festményeket vásárolnék. Tel.:
Nagykanizsa, 06-30-332-8422 (7695K)

Pozitív életszemléletű, vidám, fiatalos, energikus középkorú hölgy keresi
társát hasonló beállítottságú, biztos
egzisztenciával rendelkező férfi személyében. Jelige: „Liliom" (7697K)

A kicsik együttese a rákövetkező héten Ajkán aztán ezüstérmet
szerzett.
A szervezők külön kiemelték
Farkas Dominik, Kovács Mirkó és
Bagladi Kornél játékát. Az UFC
Nagykanizsa együttese a képen

Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft

(másodiktól és Kanizsai Kártyával 600
Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig

1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

„Autóüveg garantáltan
kedvező áron"
AutóiiveB forgalmazás, szerelés. Biztosítós
kárrendezés. Kérésre házhoz megyünk.

Nk, Honvéd u. 5.

Tel.: 06-70-508-7610, 06-70-518-5385

(balról): Farkas Dominik, Kovács
Mirkó, Kovács Benedek, Láng
Zsombor, Király Akos, Bagladi
Kornél és Kánya Gergő edzőjükkel, Király Lászlóval.
P.L.

1%
A „Napfény" Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete köszöni eddigi támogatásukat. Kérjük, hogy ez
évben is segítsék adójuk 1 %val egyesületünk munkáját.
Adószám: 18967621-1-20
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A Városi Sakkbajnokság, egyben a Bőhm József Emlékverseny eredményhirdetésére került
sor a Bagonyai Attila Sakk-klubban. A győztes rutinos játékos
lett, hiszen az a Kercsmarics József (képünkön) győzedelmeskedett, aki ezzel már tizedszer
örülhetett a versengés végén.

Immár tízszeres győztes

A sakkozó éppen 30 esztendeje nyert először, a kilencediket
pedig 2009-ben könyvelhette el.
Azt követően jött a fiatalság térhódítása, a 2014 őszén kezdődött legutóbbi bajnokságban
azonban a rutin visszavette a ve- -—
zető szerepet, hiszen Kercsmar- "c
ics mögött Papp Nándor, har- a.
'C
c
madikként pedig Marosvölgyi fa.
Ferenc zárt.
József 8 pont, 2. Papp Nándor 7, 3.
Városi Sakkbajnokság, Bőhm Marosvölgyi Ferenc 6. Ifjúságiak:
József Emlékverseny, végered- 1. Haselbach Dávid 5,5. Serdülők:
1. Horváth Csongor 5,5. Szeniomény (9 forduló): 1. Kercsmarics

1S

Tavasz előtti
nagyüzem
a műfüvesen
Bajnokság előtti főpróbáját
tartotta az UFC Nagykanizsa
megyei első osztályú labdarúgócsapata, melynek keretében az
osztrák USV Dechantskirchen
legénységét fogadta, míg a
Kiskanizsai Sáskák SE a napokban zárta szereplését a műfüves
Téli Kupa küzdelmeiben.

rok: 1. Lukács László 5,5. Lányok:
1. Balogh Eszter 4.

Az UFC a jó néhány napot Kanizsán töltő stájerországiak ellen már a
bajnokság jegyében mérkőzött, s az

P.L.

Dernárecz a dobogó legfelső fokáig
menetelt
tek, nem úgy Dernárecz István (képünkön a kupával, előtérben edzője,
Botos András), aki súlycsoportjában a
dobogó legfelső fokára állhatott.
A dél-zalaiak már több mint reménysége négy meccset bunyózott,
első helyéből pedig kiderülhetett,
hogy valamennyit meg is nyerte.
Dernárecz számára azért is volt nagy
jelentősége ennek a tornának, hiszen
ezzel már joggal reménykedhet a korosztályos válogatott kerettagságban.
- István teljesítményével a teljes
Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a fővárosi Énekes István szakmai stáb roppant mód elégeIfjúsági Ökölvívó Emlékverseny, melyre a kanizsai Botos-akadémia dett, bár azt is hozzá kell tenni, úgy
is nevezte fiataljait, az 52 kg-os Székely Ádámot, a 60 kg-os Dernárecz is utazott a tornára, mint az egyik fő
esélyes - fogalmazott az ökölvívó
Istvánt, valamint a 69 kg-os Gazda Pétert.
másik trénere, Salamon László.
A nagykanizsaifiatalok közül Szé- jól a nagy hagyományokkal bíró torP.L.
kely és Gazda számára nem sikerült na, mivel korán búcsúzni kényszerül-

osztrákok soraiban ott találhattuk a
pályán a kanizsai Boros Zoltánt, valamint Rácz Szabolcsot is. Jobban
kezdtek a vendégek, akik a félidőben
4-1-es előnyre tettek szert, majd a
második 45 percben fordítottak Gyulai Csaba tanítványai és a meccset
végül 6-5-re nyerték. A vendéglátók
gólszerzői Szalai Dániel (2), Tislér
Richárd (2), Szakmeiszter János és
Kiss Jácint voltak.
Eközben a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE szintén megye
egyes legénysége zárta szereplését a Téli Kupa keretében. A Sáskák a Letenye SE ellen lépett pályára és 6-1-re győzött. A
Kiskanizsa góljait Földesi Gábor
(3), Dolmányos Márk (2) és Piecs
László, míg a letenyeiekét Ori
Csaba szerezte.

Ezúttal egerszegiek a győztesek
Keszthelyen 360 óra
Nagykanizsán 360 óra
Tervezett kezdés:
2015. 03. 20.
Jelentkezz az OFATÁR
rendszerében 2015. február
végétől
Etászlet ekröl érdeklöd} a
JELÍNTKEZZ A DIPLOMAMENTO
PROGRAM INGYENES KEPZESERESE!
JANUÁRBAN ZÁRÜVÍZSGÁZOK
tS JELENTKEZHETNEK!

aála ofrerszc
h o m i s n y é l v i s k o l a . lm
elmenvagya 30/718-2325; 92/312-&07
telefonon

EWU255/1014

Szabadics Kupa nyílt amatőr páros 6. pontszerző teniszverseny, végeredmény: 1.
Markó Balázs-Bor Zsolt (Zalaegerszeg; képünkön), 2. dr.
Füle Attila-Perendy Tamás
(Energia
Szabadidősport
A döntőt végül a zalaegerszegi Klub), 3. Nagy Csaba-dr. Köpfiatalok nyerték a dr. Füle Attila- pel Szilárd (Röpte TC) és MolPerendy Tamás nagykanizsai pá- nár József-Böröcz István (Zaros ellen, akik amúgy az idén már laegerszeg).
a harmadik döntőjüket játszották.
P.L.
A Kanizsa Teniszcentrumban rendezték a Szabadics Kupa nyílt amatőr páros 6. pontszerző teniszversenyét, melyre
16 páros nevezett hét településről.ű

Kanizsa - Hirdetés

2015. február 26.

az Ön Szolgáltatója:

m m

Pannónia

a Lakosság, az Önkormányzatok
é s a Vállalkozások szolgálatábanl

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Vár utca 5- szám
alatt található telephelyünk 2 0 1 5 . 02. 2 1 - t ő l szombaton is
nyitva tart! Nyitvatartási idő: 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 óra
Térítésmentesen elhelyezhető hulladékok:
- papír [újság, szórólap, prospektus, jegyzet, nem keménytáblás könyv,
italoskarton, karton).
- csomagolási műanyag hulladék [fólia. PET palack. HDPE tisztítószeres flakon],
- csomagolási üveghulladék,
- elektronikai hulladék.
Térítésmentesen elhelyezhető hulladékok
[csak a nagykanizsai lakosság részére!]:
- veszélyes hulladék Iveszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg, festék-, lakk-,
ragasztómaradék, mezőgazdasági vegyszer maradék, elem, fénycső,
akkumulátor, maradék gyógyszerek, tisztítószer maradékok, fáradt olaj,
használt étolaj, mezőgazdasági vegyszermaradék!,
- autógumi [max. 5 db/év/ingatlan).
Térítés ellenében elhelyezhető hulladékok:
- autógumi (5 db/év/ingatLan felett],
- építési törmelék,
- vegyes hulladék,
- lim-lom.
- biohulladék.
Kérdés esetén munkatársaink szívesen állnak
az Önök r e n d e l k e z é s é r e munkanapokon
az alábbi telefonszámon:

H-8800 Nagykanizsa, Vár u. 5. • Telefon:+36-93/537-380
www.netta-pannonia.hu • www.futurus-pannonia.hu
www.vlridis-pannonia.hu
\

SPA TEMATIKUS ÚT - NK1
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ) - NAGYRÉCSE
GALAMBOK - ZALAKAROS - KISRÉCSE - NAGYKANIZSA
CYCLE
NETvVuflX
Célcsoport: napi kirándulók, közepes erősségű túrát kedvelők, fiatal felnőttek, középkorúak.
Útvonal hossza: 40 km.
A túra becsült időtartama: sportolóknak 2
ó r a , k i r á n d u l ó k n a k 4 ó r a (zalakarosi fürdéssel+3 óra).

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/
nk1-spa-tematikus-ut/

Nagykanizsa közvetlen közelében található Magyarország legvirágosabb városa, egyben egy nemzetközi
hírű fürdőhely, Zalakaros. Az összesen 40 kilométeres biciklitúra elsősorban a kirándulni vágyó fiataloknak, rutinosabb kerékpárosoknak ajánlott, ugyanis kihívást jelentenek a zalai dombok.
Nagykanizsa kiránduló központjából, a Csónakázótótól induló út az Eötvös térnél fordul észak felé, majd elhagyja a várost. Az Eötvös téren található a Nagy-Magyarország emlékmű, amely Schless István adománya
alapján 1934-ben készült. Az emlékművet 1952-ben ledöntötték, majd a restaurálást követően 2001. augusztus 12-én avatták fel újra. A tér közvetlen szomszédságában található a pénzügyi palota, amelyet az OsztrákMagyar Bank 1904-ben építtetett Hubert József tervei
alapján. A Bankpalotával szemben álló szecessziós stílusú épületet Bogenrieder József vendéglős és szállodás építtette az 1910-es évek második felében.
A várost elhagyva először Nagyrécse mellett halad
el az út, ahol megtekinthető a 18. században neoromán stílusban épített templom, illetve az Inkey-kastély,

a falusi turizmus kedvelői pedig meglátogathatják a
szomszédos bacónaki-hegyet, ahol egy kellemes közösségi tér kedves kápolnával és lovaglási lehetőséggel várja a kirándulókat.
A következő település Galambok, ahol Dél- Zala egyik
legszebb horgász- és kirándulótava található. Kellemes
padok, árnyas ligetek segítik a kikapcsolódást.
Zalakaros hírnevét a 96 °C-os gyógyvizének köszönheti. A legkisebb magyar város egyben a tíz legnépszerűbb település egyike. A kiváló fürdő minden
korosztálynak nagyon kellemes kikapcsolódást ígér. A
mindig virágos, tiszta, ápolt központ megtekintése
után érdemes megmászni a karosi kilátót, ahonnét
szép időben akár a Balatonig is ellátni. A várost körülvevő szőlőhegyen kellemes pincesor várja egy jó pohár borral a fáradt utasokat.
A visszafelé vezető úton található Kisrécsén a környék legismertebb nemzetközi alkotótábora, a Kendlimajor Művészeti Akadémia érdemel figyelmet, illetve a
Czinki Nosztalgia Parasztudvar betekintést enged a
falusi élet nyújtotta élményekbe.

