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1milliárd

A mintegy egymilliárdos beruházás után újabb vasútfejlesztési lehetőségeken dolgozik a kormány, jelentette
be Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, országgyűlési
képviselő a Csömödéri Állami Erdei Vasút napján. A
Mura-programban itt vonalszakasz-pályafelújítások,
-hosszabbítások történnek, s már helyrehozták Ábelt, a
legendás gőzmozdonyt is. Mindez a térség turisztikai
vonzerejét növeli.

Különleges testvérvárosi küldöttség érkezett Nagykanizsára: Togliattit ezúttal nem diplomaták, hanem a Lada autógyár hazájából indult oldtimer klub képviselte. A csapat
tagjai mintegy 3500 kilométeres túrára vállalkoztak, amelyet a ’70-es évekből származó
Zsigulikkal tesznek meg.
– Szeretnénk Európát közelebb hozni az orosz emberekhez és családokhoz, illetve személy szerint azt is szeretném, ha az általam tavaly megtett út élményei a barátaimra is
átragadnának. Csodálatos helyeken jártuk, és új barátokra is leltünk – mondta el Sergey
Diogrik.
A Togliattiban működő Lada-gyár jövőre ünnepli ötvenéves fennállását. Az évfordulót
az oldtimer klub egy nagyszabású Zsiguli-fesztivállal szeretné megünnepelni, amire
minden magyar Lada-rajongót várnak.

VILÁG KÉP – A HÉT KÉPE
Fotó: MTI/Varga György

Egymillió
kilométer
Idén 37. alkalommal
rendezték meg a Lidl
Balaton-átúszást,
amelyen ezúttal
9724-en vettek részt,
köztük, szokás szerint,
többen Kanizsáról,
Dél-Zalából.
Mindez azt jelenti,
hogy az esemény
történetében az úszók
összesen immár több
mint egymillió
kilométert tettek meg.
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EZ VOLT A HÉT

Akik babát várnak,
vállalnak, akár
10 millió forintot is
kaphatnak

Már folyósítják a hitelt

A babaváró
Zalai babavárók
hitel
az elsők között
A lakossági piac két meghatározó
bankja, az OTP és az Erste már
megkötötte az első babaváró
hitelszerződéseket.

Az OTP az MTI-vel közölte: a bank már több ügyfelének is folyósította a szabadon felhasználható
babaváró támogatást. Az
első igénylések Veszprém
és Zala megyéből érkez-

tek. Az igénylők 30 év
körüliek, és mindkét esetben a maximálisan igényelhető, 10 millió forintot
folyósította a hitelintézet.
A bank közölte azt is,
hogy a honlapján található

kalkulátor segítségével az
érdeklődők kiszámolhatják a havonta fizetendő
törlesztő részletet, de egy
kérdőív segítségével a
jogosultságukat is ellenőrizhetik. Az OTP Bank felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy már az igénylés-

Lehetőségek
Ha gyermek születik, akkor a kincstár felfüggeszti a törlesztést, illetve a fennmaradó
tartozás egy részét vagy egészét elengedi.
1. Az első gyermek esetében 3 évre felfüggeszti az állam a törlesztést.
2. A második gyermek esetén szintén 3 évre szünetelteti az állam a törlesztést, valamint a fennmaradó tőketartozás 30 százalékát is elengedi.
3. A harmadik gyermek után elengedi az állam a teljes hátralévő tartozást.

A hitel lehetőségét a Családvédelmi Akcióterv
keretében hirdette meg a kormány

Ez volt a hét

kor hozzák magukkal a
babaváró támogatáshoz
szükséges társadalombiztosítási jogviszonyról szóló
hatósági bizonyítványt,
amelyet az illetékes
megyeszékhelyen működő egészségbiztosítási

pénztári feladatkörben
eljáró járási hivatalok
adnak ki. Ha a hatósági
bizonyítvány nem áll rendelkezésre, akkor a termékről csak tájékoztatást
tudnak nyújtani a fiókokban.
Az MTI kérdésére az Erste Bankban elmondták: az
indulás napján – július
1-jén – megkötötte az első
babaváró hitelszerződéseket a hitelintézet. Az Ersténél a legelső hitelt egy
debreceni házaspár vette
fel, amely 10 millió forintot
igényelt 20 éves futamidő
mellett. A gyermekvállalást tervező házaspárok a
pénzintézet valamennyi
fiókjában felvilágosítást
kaphatnak a kamattámogatott kölcsönről, amelyet
az Erste Bank akár 60 ezer
forint extra kedvezmén�nyel is kiegészíthet. A
pénzintézetnél megközelítőleg 16 milliárd forint
babaváró hitel felvételére

feltételei

k Maximum 10 millió
forint hitelösszeg
k Akár 20 éves futamidő
k Szabadon felhasználható (hitelkiváltásra is!)
k Kamatmentes, ha az
igényléstől számított 5
éven belül gyermek születik
k Maximum 50 000 Ft
havi törlesztőrészlet
k Csak házaspárok igényelhetik 2019. július
1-től
k A feleség életkora
18-40 év
k Három év folyamatos
TB jogviszony legalább
az egyik félnek
számítanak ebben az
évben. Jó hír az érdeklődőknek, hogy az Ersténél
elvégzik az előzetes hitelképesség vizsgálatot az
OEP igazolás beszerzése
előtt is, közölte a bank.
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hirdetés

Fiúgyerek, persze,
hogy a gépek érdeklik.
A hazai ellenzék,
ha tehetné, babázásra
kényszerítené.
De nem hagyjuk!

Páratlan, bizalmas pillanat.
Fiatal édesapa
bicajt bütyköl
csemetéjével.
Kicsi székén
előtte ül az utód.
Dolgozni tanul,
játszva. Aki így
fogja fel az életét, felteheti róla
bárki, hagyná
odadobni gyermekei jövőjét?
Családvédelem,
mert van mit
veszíteni.
Másik apa, már iskolás
fiával. Békés hangulatú
videójának címe: Kell
ennél jobb május 1.?
Segédpilótával Sand határában potyogtatjuk a szóját szép naplementében!
Kérdésem hasonló. Egy
dolgos embernek vajon
mi lehet a véleménye a
munkája gyümölcsét
elorozni szándékozókról?
Mert tapasztaltuk, mire
képes a másik oldal. „A
szocialistákkal az a baj,
hogy előbb-utóbb mindig
kifogynak a mások pénzéből” – Margaret Thatcher
mondása beigazolódott
nem egyszer idehaza is.
2002-es kormányra kerülésükkor eltapsolták a Fidesz
által rendbetett gazdaságot, nyomában egekbe
szökött az adósság. Országé, településeké, családoké. A haszon pedig, jól tudjuk kiknek a zsebébe vándorolt.

(Fotó: Kanizsa TV)

Életpárti
magyarok
Hihetjük-e, hogy egy
baloldali városvezetés
nem tud kárt tenni fideszes kormány alatt? Az
önkormány zatiság, a
demokrácia, sajnos–nem
sajnos, de lehetővé teszi
ezt. Napjaink tényei figyelmeztetnek. Naponta hány
milliót lapátol ki a párbeszédes polgármester a
zuglóiak pénzéből előnytelen parkolási szerződés
miatt? Az MSZP elnökség
döntött arról, hogy kit
javasol Nagykanizsa város
polgármesterjelöltjének –
szól a múlt heti hír. Eh, mi a
név? Van jelentősége?
Nemde azt tenné – akárhogy hívják –, mint amit
már jól ismerünk tőlük?
Három alapvető szakma.
Aki ennivalót ad, aki fedelet, meg aki ruhát. Micsoda
feje tetejére állított világ,
ahol ők keresnek legkevesebbet! Nálunk lassan a
normalitás felé mozdu-

lunk, lecsúszás helyett
gyarapodás, lépésről
lépésre. Bár sok támadás
éri – tudjuk, honnan – a
munkaalapú társadalom
programját, nő a többi
szakma becsülete, megbecsülése is. Sorra dőlnek
meg a dogmák: nem zárja
ki egymást a tudásalapú és
a munkaalapú.
„Évtizedekig azt mondták nekünk, hogy csak
akkor növelhetők a fizetések, ha majd nő a termelékenység, azaz többet és
hatékonyabban termelünk. Ön épp most mondta
ki, hogy a fordítottja is
igaz: a magasabb bérek
magasabb termelékenységhez vezetnek. Ez a
hagyományos logika fordítottja, de tényleg így van”
– felelt Oláh Dániel kérdésére A magyar munkaalapú társadalom modellje a
követendő irány című
Mandiner-interjúban Mar-

Három gyerek, mert biztonságot érzékelnek.
Hiheti-e valaki, hogy édesanyjuk az ő jövőjüket
kockáztatná?
(Fotó: Papp János)

cin Piasecki lengyel közgazdász.
El akartak temetni minket, de nem tudták, hogy
magok vagyunk… – adta
mottóul írásának az MNB
elnöke minap. Miért is ne
lehetnénk világelsők másban is, 2030-ra?, folytatja
Matolcsy György, és első
helyre teszi: Miért is ne lennénk képesek a fejlett
országok közül elsőként

elérni a demográfiai fordulatot? Sok minden kell hozzá, mégsem olyan nehéz.
Ha évente mostantól
„csak” 1500 gyermekkel
több születik minden
évben az előző évhez
képest, akkor 2030-ra elérjük a 110 ezres születésszámot, a nemzet fennmaradásához szükséges 2,1-es
termékenységet.
PAPP János

Lapzárta után érkezett!

Méltán kedves madarunk. A gyermekáldás
mellett a hűség és a bőség szimbóluma is
(Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A HÉT TÉMÁJA

Az Európai Bizottság 1958-as születésű
új elnök asszonya is életpárti: Egmont,
Maria Donata, David, Victoria, Sophie,
Johanna és Gracia 1987 és 1999 között
született Heiko és Ursula von der Leyen
házasságából. A V4 határozott fellépése megbuktatta mindkét bevándorláspárti csúcsjelöltet. A német szocialista
Martin Schulz tombolt: „Ez Orbán Viktor és a kelet-európaiak győzelme” –
adta hírül a Spiegel.
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közérdekű

Újra lehet vízibiciklizni és
evezőst bérelni a Csónakázótavon, a járgányok néhány
napja érkeztek meg.

Vízre,
Kanizsa!

A vízi járgányok várják
az élményre vágyó kanizsaiakat
(Fotó: Kanizsa TV)

A régóta hiányzó szolgáltatás az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően, a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló Cycle in a Network 2.0
projekt révén indult újra. Ennek részeként
már számos fejlesztés elkészült, illetve készül
jelenleg is a szabadidőközpontként működő
tónál.
A vízibicikliket és a csónakokat kedden,
szerdán és csütörtökön 15 órától 20 óráig,
pénteken, szombaton és vasárnap pedig 10
és 20 óra között kölcsönözhetik a kanizsaiak
és a tóhoz látogató turisták. Az eszközök
használatához kötelező a mentőmellény
viselése, az üzemeltető természetesen ezt is
biztosítja.
– Régi vágy teljesült itt, a Csónakázó-tónál,
amit az önkormányzat támogatásával tudtunk megvalósítani. Három csónak és négy
vízibicikli található a büfé előtt, plusz még
egy mentő motoros is – mondta el Bednyák
Boglárka, a Csótó Kajak-Kenu Kft. ügyvezetője.

Végéhez közeledik a bagóhegyi kápolna
felújítása. A hegyhát kis templomának renoválása már több évvel ezelőtt megkezdődött, a belső festés és a bejárat feletti előtető
felújítását követő munkálatokkal a nyáron
végeznek a szakemberek. A torony új lemezfedése már elkészült, jelenleg kívülről festik a
falakat, a következő napokban pedig új cserépborítást kap az épület teteje. A felújítás
magánkezdeményezés nyomán, közösségi
összefogással valósul meg. A kápolna szentelését búcsújának ünnepén, augusztusban,
Nagyboldogasszonykor tartják majd.

Aktuális

Fotó: Kanizsa TV

Megújul
a bagóhegyi
kápolna
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július 4július 10.

A Cinema Nagykanizsa
	műsora
Júl. 4-10. 15:00 PÓKEMBER: IDEGENBEN 3D
amerikai fantasy
Júl. 4-10. 15:30, 17:30, 19:30 A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2.
amerikai animációs film
Júl. 4-10. 17:00 TOY STORY 4.
amerikai animációs film
Júl. 4-10. 18:00 PÓKEMBER: IDEGENBEN 2D
amerikai fantasy
Júl. 4-10. 20:30 ANNABELLE 3.
amerikai horror
Júl. 6-7. 19:00 PÉCSI SZÁL
magyar zenés film

Ezt ajánljuk!

Programajánló
TÁJÉKOZTATÓ
A Hevesi Sándor Művelődési
Központ július 1-15-ig technikai
okok miatt zárva tart!
Köszönjük szíves megértésüket!
Móricz Zsigmond
Művelődési Ház
Július 6-7.
HAGYOMÁNYOK NAPJA ÉS KISKANIZSAI BÚCSÚ
Július 6. szombat
16.00 Zalaapáti harmonikazenekar
17.00 Árvácska dalkör
17.30 Szikrák Táncegyüttes
18.00 Goldance Tánciskola
18.15 Mozaik Társulat: Lopótök, avagy
a Sári nem olyan
19.00 Zalagyöngye Táncegyüttes –
Fonó
20.00 - 24.00 Retro party az Édes kettes zenekarral
Július 7. vasárnap
15.30 Vásári komédia –
ÜSTökös Kompánia
17.00 Boldog békeidők - revüshow
18.00 Kardos Eszter – Horváth Szilárd
duó dalestje

19.30 Orosz Zoltán harmonikaművész
és barátai koncertje
Fellépő művészek:
Orosz Zoltán Artisjus- és eMeRTondíjas harmonikaművész,
Borbély Mihály Kossuth- és Liszt díjas
fúvós előadóművész,
Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszerművész,
Lattmann Béla Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett basszusgitár-művész
Hevesi Sándor
Művelődési Központ
A ROZGONYI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓINAK RAJZKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthető:
július 15-augusztus 17-ig.
„LÉLEKGYÓGYÍTÓ GYŰRŐDÉSEK” –
Gölles Teréz textil alkotásainak
bemutatása
Megtekinthető:
július 15-augusztus 15-ig.
Július 17. (szerda) 10 óra
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ –
hűtőmágnes- és csipeszdísz készítése

Önkormányzati tulajdonú részvénytársaság
nagykanizsai irodájába keresünk új munkatársat

személy- és munkaügyi
előadói pozícióba

Feladatok:
Munkaügyi nyilvántartások vezetése
Munkaszerződések és munkaviszony megszűnésével kapcsolatos
feladatok elvégzése
Bejelentési kötelezettségek teljesítése
Bérszámfejtés és bérfeladás elkészítése
Járulékbevallás elkészítése
TB-igazolvány kiállítása
Közfoglalkoztatás szervezése
Személyügyi nyilvántartások, statisztikák készítése
Szabadságok és túlórák, megbízási díjak nyilvántartása
Elvárások:
Középfokú szakirányú végzettség
WINDOWS és MS Office teljes körű használata, elektronikus
levelezés és szakmaspecifikus szoftverek ismerete

Pécs + X = zene
Baranya székhelye számos könnyűzenei formáció bölcsője. Vajon minek
köszönhető, hogy a város évtizedek óta zenei tehetségek garmadájával
gazdagítja a kultúrát? Talán az éghajlat, vagy a Mecsek hegyvidékes területei, netán Emma néni, a kórus híres vezetője hatott ösztönzőleg? Szabó Simon Indiana Jonesként a rejtély nyomába ered, és önmagát, de a
pécsi zenekarokat sem kímélve próbálja kideríteni, miben áll a nagy titok.
Lévai Balázs zenés filmje, a Pécsi szál egy backstage-buliba oltott nyomozás története a legnagyobb pécsi zenei sztárokkal.
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Előnyt jelent:
Adózással kapcsolatos és társadalombiztosítási ismeretek
Személyzeti-, és munkaügyi területen szerzett munkatapasztalat
Juttatások: Megegyezés szerint
Jelentkezés:
Önéletrajzát 2019. július 15-ig az nkvg@nagykanizsa.hu
központi e-mail címünkre vagy az alábbi posta címre küldje!
Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.

Kultúra

Ősze: 110

Fotó: Gergely Szilárd

A világjáró
kanizsai
művészlélek

Idén lenne 110 éves Ősze
András. A képzőművész
1909. január 14-én született Nagykanizsán, és
1995-ben halt meg Floridában. Kortársaihoz és földijeihez – Z. Soós Istvánhoz vagy Sass-Brunner
Erzsébethez – képest jóval
kevesebbet lehet
tudni életútjáról, bár az
interneten
is fellelhető
biográfiákból kiderül:
hosszú élete
rendkívül mozgalmasan telt.
– Gyermekkora nagy
részét Nagykanizsán töltötte, bár a család rövid
ideig Budapesten is élt –
mondja Tugya Beáta, a
Thúry György Múzeum
történész-muzeológusa. –
Az iskolai tanulmányait
Kanizsán, Csurgón, majd
az Iparművészetin végez-

Kultúra

te. Később saját magát
képezte, és a neve egyre
jobban a köztudatba
került. 1947-ben elnyerte a
római Magyar Akadémia
ösztöndíját, de a döntésben, hogy külföldre költözik, gyaníthatóan a II. világháború után bekövetkezett fordulat is közrejátszott.
Ősze András két évet töltött Rómában, utána Brazíliában telepedett le. Az ezt
követő években a világ
számos pontján megfordult. Több helyen is tanított: São Paulóban szobrász- és kerámiaiskolát
vezetett, dolgozott egy
New York-i egyházművészeti stúdióban, Peruban
pedig UNESCO-ösztöndíjjal kapott tanári és igazgatói megbízást a limai
Academia del Museo de
Arte-ban.
– Jól jelzi a tehetségét,
hogy bármilyen anyaghoz

nyúlt, lehetett az ólom,
bronz, gipsz, papír vagy
drót, abból biztosan műalkotás született. A múzeumnak 150, többségében
1955 és 1977 között készült
tárgyat ajándékozott.
Ezek között kisplasztikák,
szobrok, rézlemezek,
akvarellek, rajzok, festmények és grafikák is találhatók. Ha megnézzük a
munkáit, alakjai a végletekig stilizáltak, az összkép
mégis roppant érzelemgazdag, megindító és
beszédes.
Vissza-visszatérő témája
volt az ember és az érzelmek: egyik rajza egy halott
gyermekét a karjaiban tartó édesanyát ábrázol.
Emellett, a dél-amerikai
évek alatt gyakran megörökítette az ott élők sokszor nyomorúságos, a rabszolgaságtól és szegénységtől sújtott mindennapjait.

A sokoldalú képzőművész 1967-ben Európában, Libanonban és
Izraelben járt
tanulmányi
úton, 1973-ban
Görögország és
Törökország
művészetét térképezte fel. 1981től haláláig Floridában élt, de a szülőföldjét
soha nem felejtette el: a
’70-es évek után többször
hazalátogatott, és a Thúry
György Múzeummal is felvette a kapcsolatot.
– A saját alkotásain kívül
az intézménynek ajándékozott mintegy száz olyan
tárgyat, elsősorban szőtteseket, festett, kerekaljú
agyagedényeket és állatalakos korsókat, amelyeket még Limában kapott a
helyiektől – magyarázza
Száraz Csilla igazgató. –
Ezek most az Inkák aranya
kiállításon láthatók Buda-

A nagy érdeklődésre való tekintettel október
13-ig meghos�szabbították a
Budapesten látható Inkák aranya című kiállítást. A mintegy
hárommilliárd
forint értékű
tárlathoz a Thúry
György Múzeum
is adott kölcsön
anyagokat: olyan
tárgyakat, amelyeket még Ősze
András kapott
ajándékba, majd
adott tovább
a múzeumnak.
A nagykanizsai
származású
képzőművész
1962 és 1964
között tanított
Limában, Peru
fővárosában.
pesten, miután
a tárlat szervezői, a perui
Aranymúzeum
gyűjteménye
mellett, a Magyarországon fellelhető anyagokat is be szerették volna
mutatni.
Ősze András műveivel
Nagykanizsa, illetve az
Inkák aranya mellett a
Nemzeti Galériában, valamint köztereken és temetőkben lehet találkozni.
Nevét viseli a Hevesi Sándor Művelődési Központban található galéria. Születésének 110. évfordulójáról – a tervek szerint –
kamarakiállítással emlékezik meg még idén a Thúrymúzeum.
NEMES Dóra
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Járási Ildikó időnként
kilépett a madonnák
által sugallt miliőből

„A művész számára a művészet szerelem,
amelyben az
ember lelke
megtisztul, fölemelkedik. A
tanítás pedig
azért csodálatos dolog, mert
azzal továbbadhatjuk önmagunkat” – fogalmazott lapunk
kérdésére a
tavasszal
Magyar Arany
Érdemkereszt
kitüntetéssel
elismert Járási
Ildikó képzőművész, aki a díjat
a tűzzománctechnika különféle alkalmazásaival létrehozott alkotásaiért kapta.
A művész pécsi főiskolás
évei alatt ismerkedett meg
az ősi, az egyiptomiak által
is ismert zománcfestészet
alapjaival. Földrajz-rajz
szakos tanárként, visszatérve Kanizsára, 1975-től
különböző művészeti
ágakkal foglalkozott, tanított, szakköröket vezetett,
s mint mondta, mindezt
örömmunkaként élte meg.
Rajzóráin igyekezett a kultúra szeretetét átadni a
tanítványainak, s ma is
aktív, hisz’ hívják rajzpályá-

(Fotó: Bakonyi Erzsébet)

A művészet
szerelem...

zatok zsűrijébe, kiállítások
megnyitására.
– A rajzokat szemlélve
boldog színeket, boldog
gyerekeket látok magam
előtt. Jó érzés visszamenni
közéjük, és együtt örülni
velük – jegyezte meg,
majd felelevenítette,
pályája elején szülői segítséggel megvásárolta a
zománcégetéshez szükséges eszközöket, de a főiskolás években szerzett
tudás számára kevésnek
bizonyult, ezért továbbké-

Járási Ildikónak Rétvári Bence,
az EMMI miniszterhelyettese adta át
az elismert március 15. alkalmából
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pezte magát. Sokat köszönhet a Kecskeméti
Nemzetközi Művésztelep
hazai és külföldi alkotóinak, akik közül nem egy
neves dinasztia képviselőjeként jött Magyarországra új ismereteket szerezni.
– Hatott rám a motívumviláguk, technikájuk. A
zománc pontos kezelésének, a színek egymásra
hatásának, a rézlemezre
felvitt festékrétegek viselkedésének ismeretében és
kellő türelemmel gyönyörű dolgokat lehet létrehozni – hangsúlyozta a
művész, aki a sok kísérlet,
tapasztalat után egyre biztosabb kézzel fogott az
ecsethez, mígnem az égetőkemence 900 fokos tűzterében megjelentek a
sokak körében kedvelt,
kimondhatatlan érzéseket
keltő madonnái. – Az
ember ilyenkor elfelejti az
időt. Ezek a madonnák
soha nem sima szakrális
Madonnák, hiszen a
zománc mindig is átírás: a
jelképrendszerek, fogal-

mak átírása. Ezek a ma
emberéhez szólnak, érzelmeket fejeznek ki. Körbe
vannak véve különböző
figurákkal: ördögökkel,
madarakkal, túlvilági szörnyecskékkel, hiszen nekünk, embereknek is vannak gyengébb pontjaink
és erősségeink. Így
vagyunk teljesek, egészek.
A képekről leolvashatók az
örömeink, félelmeink. Azt
szeretném, ha a madonnák
élettere, energiája pozitívan hatna a szemlélőre.
Járási Ildikó időnként
kilépett a madonnák által
sugallt miliőből, és például
megalkotta a HSMK előcsarnokában látható muráliát, a Múzsákat, a helyi kórház dializálóját díszítő
Szent Kozma és Damján
életét bemutató ikonosztázst, a Zalaerdő irodaházának bejáratánál található, zalai tájat ábrázoló
nagyméretű tűzzománcképet, amelynek érdekessége, hogy alkotóelemei
önálló képként is megállják a helyüket. Legutóbbi

munkája a gödöllői Szent
István Egyetemen található 15 négyzetméteres
Reneszánsz emlékére című
tűzzománc murália. Az
avatásán Fekete György
kiemelte, hogy a nagykanizsai és a gödöllői muráliához méretében és technikájában egész Európában
nincs hasonló. A lágy, pasztelles, lazúros átmeneteken megjelennek a mai kor
fiataljai. Szerepel rajta a
reneszánsz mecénása és
egy fellegekben úszó figura, amelyik átviszi, továbbadja a mai gondolatot a
következő nemzedéknek,
hiszen a tanulásnak, tudásnak ez a célja.
– Hiszek abban, hogy a
zománcban még mindig
sokat tudnék adni, mondani, tenni. Úgy érzem, ez a
szakma még nagyon nyitott előttem… - fogalmazott Járási Ildikó, s minderre bizonyságul elárulta, új
festékekkel ismerkedik
műhelyében, s új kiállítást
tervez.
BAKONYI Erzsébet

kultúra

„Az élet útjára
tanítasz engem…”

Idén a kaposvári egyházmegyében négy áldozópapot
szentelt fel Varga László
püspök. Képünk is tanúsítja:
nem kérdés, ki felé kell
fordulni, hittel, alázattal…
(Fotó: Kling Márk/Kaposvári Egyházmegye)

Káplánként folytatja szolgálatát Kanizsán Tölgyesi Dávid

Augusztusban visszatér
gyakorlati helyére, és
immár káplánként folytatja
szolgálatát a Jézus Szíve
Plébánián Tölgyesi Dávid.
A diakónust a napokban
szentelte – három társával
együtt – áldozópappá Varga
László, a kaposvári
egyházmegye főpásztora.
Dávid atya július 7-én 18
órakor mutat be újmisét
a Felsőtemplomban.
A buzsáki kötődésű Tölgyesi
Dávid februárban érkezett a Jézus
Szíve Plébániára gyakornokként.
Azóta sikeresen befejezte tanulmányait az Esztergomi Hittudományi Főiskolán, az elmúlt hétvégén pedig áldozópappá szentelték a kaposvári Nagyboldogas�szony-székesegyházban. Rövid
pihenőt követően Dávid atya vis�szatér Nagykanizsára, hogy megkezdje kápláni szolgálatát.
– Őszintén mondom, hogy a
Jézus Szíve Plébániánál jobb gyakorlati helyet nem is kívánhattam
volna magamnak. A kanizsaiak
befogadó szeretetét szinte az első
pillanattól megtapasztaltam, de
szót kell ejtenem az Antióchia
közösségről is, amelynek berkein
belül rengeteg élménnyel gazdagodtam. A fiatalok roppant érdek-

hitélet

lődők voltak, jókat
beszélgettünk például
a hitről és a hivatásomról is.
Féléves gyakorlatuk
alatt a diakónusok
keresztelhetnek, eskethetnek, kegytárgyakat
áldhatnak meg, ugyanakkor még nem misézhetnek és nem gyóntathatnak. Itteni feladatai közül Dávid atya kiemelt figyelmet szentelt a prédikációknak.
– Emlékszem, hogy amikor legelőször léptem a szószékhez,
annyira meghökkentem a sok-sok
hívő láttán, hogy nehezen találtam a szavakat – meséli nevetve. –
A későbbiekben aztán pont ez
motivált abban, hogy hétről hétre
előcsalogassak magamból olyan
mély gondolatokat, amelyek
megérinthetik a padokban ülőket.
Nemcsak magukat a beszédeket
szerettem, hanem a készületeket
is. Ilyenkor próbáltam még jobban
megérteni az Isten-szeretetet,
hogy képes legyek azt átadni
másoknak.
Dávid atya sokat tanult a plébánián szolgáló atyáktól: mint mondja, Szűcs Imre plébános és dr.

Bogár Gáspár káplán személyé- sége, s jobbodon a gyönyörűség
ben két különböző, de nagyon mindörökké”.
– Számomra ez a szép mondat –
értékes papi életutat ismert meg.
– Amikor együtt voltunk, az és különösen az első fele – azt
olyan volt, mintha három gene- jelenti, hogy a pappá szenteléráció jött volna össze: a nagyapa, semmel nem zárul le semmi,
az apa és a fiú. Nagyon jól kijöt- éppen ellenkezőleg. Ez a kezdete
tünk egymással, és sokat tanul- valami újnak – egy nagy kalandtam tőlük. Gáspár atyától aláza- nak, az életem végéig tartó folyatot, derűt és kitartást – a küzdel- matos tanulásnak, illetve nyitottmek idején is –, Imre atya pedig a ságnak az Isten és az emberek felé.
precizitásban és az irgalmasságDávid atya július 7-én (vasárnap)
ban mutatott példát. Nagyon jó 18 órakor mutatja be újmiséjét a
mesterem volt, aki engedte, nagykanizsai Felsőtemplomban.
NEMES Dóra
hogy kinyíljak és felfedezzem
magamban azokat
az erényeket, ameTölgyesi Dávid augusztus 10-én káplánlyek a későbbiekként tér vissza a Jézus Szíve Plébániára
ben segítségemre
lehetnek, így például a fiatalságomból
is eredő dinamizmust.
Tölgyesi Dávid
augusztus 10-én tér
vissza a Jézus Szíve
Plébánia káplánjaként. Papi jelmondatát a Zsoltárok könyvéből választotta:
„Az élet útjára tanítasz engem. Színed
előtt az öröm teljes-
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hirdetés

VOKSH

AUTÓSISKOLA
- Nagykanizsa, Ady u. 39
Ny.sz.: E-000883/2014

Kedvezményes* személygépkocsi-vezetői
KRESZ-tanfolyamunkra jelentkezés
JÚLIUS 17., SZERDA 16 ÓRA
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra, e-learning is
elvégezheti a KRESZ-t otthoni tanulással!
Folyamatos jelentkezéseket fogadunk e-learning
képzésre „C” – tehergépkocsi, “B+E”,
„C+E” nehézpótkocsi kategóriákra.
GKI-vizsga: augusztus 3.,
jelentkezéseket elfogadunk: július 23-ig.
RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNY!
*Részletekről érdeklődjön irodánkban, telefonszám
06-30/491-7051.
29 éve képezzük a vezetőket!
(Stat. 2019-1. né. VSM: “B” E: 73,91% F: 67,39% “C”E:52,63 % F: 80 %)

hirdetés
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.)
önkormányzati rendelet alapján 2019. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja:
A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás
elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 000 e forint.
A pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
azok az újonnan létrehozásra kerülő vagy már működő nagykanizsai székhelyű, telephelyű,
illetve fióktelepű egyéni és társas vállalkozások, amelyek az önkormányzattól Nagykanizsa
város közigazgatási területén belül vásárolt ingatlanon beruházást valósítanak meg és ezáltal
új munkahelyeket hoznak létre a pályázati feltételekben részletezettek szerint.
- azok a vállalkozások, amelyek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének hatálya alá tartoznak.
A pályázaton nem vehet részt:
az az egyéni vállalkozó, akinek vállalkozói igazolványát visszavonták, vagy vállalkozói igazolványát visszaadta, és a visszavonás, vagy a visszaadás évét követő három éven belül új igazolványt vált ki és ennek keretében munkahelyet létesít;
az az átalakult (társasági formát váltott, szétvált, egybeolvadt, stb.) gazdasági társaság, amely
tulajdonosi körében olyan magánszemély, vagy gazdasági társaság van, aki/amely az igényelni kívánt támogatást megelőzően három éven belül megszűnt, átalakult gazdasági társaságban is a tulajdonosi körbe tartozott, és így munkahelyet létesített;
az a vállalkozás, amelynek a pályázat benyújtásakor lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van.
az a vállalkozás, amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
Pályázati feltételek:
A támogatást az a vállalkozás igényelheti, amely:
a.) vállalkozás céljából önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant vásárol,
b.) vállalja, hogy a vásárolt ingatlanon az adásvételtől számított 4 éven belül legalább 50 MFt
értékű beruházást valósít meg, azt székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként bejegyezteti, továbbá
c.) a b) pont alatti székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen a benyújtott pályázatában meghatározott – bővítés esetén bővített – foglalkoztatotti létszámmal kezdi meg, bővítés esetén
folytatja működését és a létszámot a pályázata szerinti ütemezésnek megfelelően, de legkésőbb a b) pont szerinti határidőre a vállalt mértékre fejleszti, továbbá
d.) a c) pont szerint meghatározott maximálisan vállalt létszámot a beruházás üzembe helyezésétől számítva legalább 1 évig foglalkoztatja.
Az önkormányzat ingatlanértékesítésére a hatóságok általi földterület- és épületértékesítés
állami támogatási elemeiről szóló bizottsági közleményt (HL C 209, 1997.07.10, 3-5 o.) alkalmazni kell.
A vállalkozás az ingatlanvásárlási támogatást a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő
jogerős bejegyzését követően igényelheti.
Az ingatlanvásárlási támogatásra pályázatot benyújtó vállalkozás nem vehet részt az önkormányzat által kiírt munkahelyteremtő pályázaton.
A pályázó:
vállalja, hogy a telephelyén a pályázat kiírója a pályázati anyagban szereplő adatokat, illetve
szerződéskötés esetén a vállalások teljesítését helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizze;
vállalja, hogy – szerződéskötés esetén – a pályázat benyújtás időpontjától a futamidőre vonatkozóan olyan külön munkaügyi nyilvántartást vezet, amelyből a támogatási rendszerben vállalt többletlétszám megvalósítása ellenőrizhető;
vállalja, hogy a pályázati anyagában külön nyilatkozik a vállalkozás által a megelőző két pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegű (de
minimis) támogatásról;
külön nyilatkozatban nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül és tudomásul veszi,
hogy a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Támogatót
tájékoztatni;
tudomásul veszi, hogy Támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§
(6) bekezdése alapján nem köthet érvényesen visszterhes szerződést nem átlátható szervezettel, illetve a nem átlátható szervezettel létrejött szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést;
tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50.§ (1a) bekezdése szerint Támogató a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került
sor – a szerződéstől eláll;
tudomásul veszi, hogy a Támogató a fentiekben rögzített feltétel ellenőrzése céljából a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A §-ban foglaltak szerint jogosult a Pályázó
átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A §-ban meghatározott adatokat kezelni.
Pénzügyi feltételek:
Az ingatlanvásárlási támogatás összege a beruházás értékétől és a foglalkoztatottak létszámától függően a vásárolt ingatlan nettó piaci vételárának %-ában – a de minimis támogatásra
vonatkozó szabályok figyelembevételével – az alábbi táblázat szerint kerül megállapításra:
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Beruházási érték (M Ft)
Létszám-növekmény (fő)

50 – 100

101- 500

501-

5-20

0-20 %

20-35 %

35-50
7%

21-50

5-25 %

25-40 %

40-55 %

51-100

10-30 %

30-45 %

45-60 %

101-

15-40 %

40-55 %

55-70 %

Az önkormányzati rendelet alapján nyújtott ingatlanvásárlási támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/
EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai
Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély
összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően
nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2)
bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami
támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon –
nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi
évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
Szerződéskötés
A pályázatokat a polgármester a pályázat beérkezését követő 45 napon belül bírálja el azzal,
hogy döntése előtt köteles a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérni.
A támogatás odaítélését követően az önkormányzat a vállalkozással az elbírálást követő 30
napon belül támogatási szerződést köt, amelyben a támogatott hozzájárul, hogy a megállapított támogatási összeg erejéig Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a vásárolt ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.
A támogatás kifizetése:
A támogatási összeg kifizetése a jelzálogjog bejegyzést tanúsító jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat önkormányzat általi kézhezvételét követő 30 napon belül történik. A jelzálogjog törléséről az önkormányzat a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követően intézkedik.
A támogatási szerződés megsértésének szankciói:
Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a vállalkozás:
a beruházást a meghatározott határidőig nem valósítja meg;
a támogatási szerződésben vállalt átlagos statisztikai létszámot nem tartja fenn;
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség megvalósulásához kapcsolódó elszámolási kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget;
az önkormányzati ellenőrzést felszólítás ellenére meghiúsítja vagy ismételten akadályozza.
Az a)-b) pontban meghatározott esetben a vállalkozás a támogatást a Ptk. 6:155. § szerinti
kamattal növelt összegben arányosan, a c)-d) esetben teljes összegben köteles visszafizetni.
Az arányos visszafizetési kötelezettség konkrét számítási módját a támogatási szerződésben
kell meghatározni.
A pályázat benyújtása:
A pályázatot 1 példányban – a pályázati adatlap kitöltésével és az abban meghatározott mellékletekkel együtt - kell benyújtani Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Adóügyi Csoportjához. Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással kiegészítheti pályázatát.
A pályázatok benyújtásának határideje a közzététel napjától számítva folyamatos, a végső
határidő 2019. november 30. A pályázati adatlap és a szükséges mellékletek listája az Adóügyi
Csoportvezetőnél vehetők át, illetve letölthető a www. nagykanizsa.hu honlapról.
Nagykanizsa, 2019. 04. 09.

Dénes Sándor polgármester

önkormányzat

GasztroKanizsa
Vadász Zsuzsanna szereti a kihívásokat, a versenyszituációkat, melyben
lesz is része majd ősszel. Munkahelyéről három csapat indul az országos
közétkeztetési szakácsversenyen,
ahol az ő gárdája tavaszi töltött csirkecombfilét készít krumpliprószával
és lecsóval. A tavalyi dödöllefesztiválon elért kiváló, 1. és 2. helyezésen felbuzdulva úgy döntöttek a munkahelyén, hogy beneveznek a 2
éves időtartamú országos közétkeztetési
szakácsversenyre is.
Az első körön már
túljutottak, következik az elődöntő.
Zsuzsa erősségei
közé a levesek, főzelékek, húsok készítése
tartozik, ám, mint mindenkinek, neki is jólesik, ha
az ellátottak megdicsérik a főztjét.
A töltött csirkecombfilé
elkészítése:
A felső csirkecombot kifilézem,
kicsit kiklopfolom, sózom, borsozom,
teszek rá egy szelet bacon szalonnát,
majd erre a gombapépet. Ehhez az
ízlés szerinti mennyiségű, apró koc-

kákra vágott gombát, hagymát és
zöldségzöldjét összepárolom. A
gombapépre 1 nyers reszelt sárgarépát szórok, végül az egészet egy szelet lapkasajttal befedem. A húst nem
tekerem fel, csak visszahajtom a két
oldalát, hogy a bőrös fele legyen
felül. A 180 fokra előmelegített sütőben 40-45 percig sütöm, rápirítom a

bőrét, és ezzel a húsos
része kész is az ételnek.
A krumpliprószát
a klasszikus zalai
recept
szerint
készítem el: 4 adaghoz
40 dkg krumplit lereszelek,
besózom, a levét kicsepegtetem, és aludttej vagy kefir, valamint liszt hozzáadásával jól süthető
masszát keverek. Hogy jól mutasson
a tányéron, a masszából kisebb
tenyérnyi prószákat sütök. A klasszikus lecsóhoz vöröshagymát, zöldpaprikát, paradicsomot, sót és borsot
használok fel.

csirkecombfilé

BAKONYI Erzsébet

KANIZSAI MILITARY

Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő Verseny
Országos Championatus Döntő

2019. JÚLIUS 5-7. CSÓNAKÁZÓ-TÓ
PROGRAM
Kiemelt szakmai nap
Július 5. (péntek)
09:00 – Díjlovaglás – A kategória
10:15 – Díjlovaglás – A0 kategória
11:00 – Díjlovaglás – B kategória (CIC Intro)
13:00 – Díjlovaglás – CIC*
15:00 – Díjlovaglás – CCI*

Július 6. (szombat)
09:00 – Terepverseny – A0
10:00 – Terepverseny – A
13:00 – Terepverseny – B (CIC Intro)
14:30 – Terepverseny – CIC*
16:00 – Terepverseny – CCI*

Július 7. (vasárnap)
10:00 – Díjugratás – A0
12:30 – Díjugratás – A
12:00 – Díjugratás – B (CIC Intro)
13:00 – Díjugratás – CIC*
14:00 – Díjugratás – CCI*
15:00 – Ünnepélyes eredményhirdetés
Kísérő programok:
10:00 órától:
Hagyományőrző Kishuszár bemutató
és interaktív játék
Népi játékok
Gyerekek kedvence:
-Vattacukor, pop-corn

Szeretettel hívjuk és várjuk
Önöket rendezvényünkre!

Mozaik

(Fotó: Bakonyi Erzsébet)

Tavaszi töltött

HIRDETÉS

XXII.

Vadász Zsuzsanna
szereti
a kihívásokat, és
azt is, ha dicsérik
a főztjét

heti horoszkóp
Kos: 03.21-04.20.
Itt az ideje, hogy újratermelje energiáit. Lehetőleg ne végezzen semmilyen tevékenységet, lazuljon el,
és csak figyelje, hogyan nő a fű.

Mérleg: 09.24-10.23.
Hamarosan jó híreket hall, amelyek
kedvezően hatnak a magánéletére.
A meditációra és a csendre bőségesen nyílik lehetősége.

Bika: 04.21-05.21.
Nem az a legjobb megoldás, ha
beavatja a párját a terveibe. Megtörténhet, ezen a nyáron is lebeszéli önt a lakásfestésről.

Skorpió: 10.24-11.22.
Kezdheti az ellazulást, hiszen az év
legjobb időszaka közeledik az ön
számára. Reggel fürdőzéssel kezdje
a napot, este pedig tánccal zárja le.

Ikrek: 05.22-06.21.
Még a legnagyobb hőségben
sem csökken a mozgás iránti
igénye. A nap bármely szakában
képes futni, kerékpározni, de követőkre nehezen talál.

Nyilas: 11.23-12.21.
Ígérje meg a párjának, hogy nem
foglalkozik más gondjával. Egész
nap csak a pihenésre koncentrál,
elalvás előtt pedig álomba ringató
zenét hallgat.

Rák: 06.22-07.22.
Nyugtassa meg a családját, és intse őket türelemre. Bármennyire
dicsérik, ösztönzik, sehogy sem
sikerül keményen hozzáállni az
otthoni teendőkhöz.

Bak: 12.22-01.20.
Ezen a nyáron bőven lesz ideje arra,
hogy helyükre tegye a dolgokat
a magánéletében. Az eredmény
érdekében használhat akár zenés
terápiát.

Oroszlán: 07.23-08.23.
Alkalma nyílik arra, hogy bemutassa ismerőseinek a jó szervezőkészségét. Felcsillanhat egy váratlan
utazás lehetősége, és gyorsan kell
döntenie.

Vízöntő: 01.21-02.19.
Bár mindig remekül megválaszol
a családja kérdéseire, most mégis döntésképtelenné válik. Lehet,
használnia kell a hitelkártyáját.

Szűz: 08.24-09.23.
Kisebb áldozatot kell hoznia még
a nyaralása előtt. Ha a legdivatosabb ruháit akarja felvenni, akkor
fogyókúráznia kell.

Halak: 02.20-03.20.
Inspirációra van szüksége ahhoz,
hogy ne csak kergesse, hanem
meg is valósítsa az álmait. Kapcsolja be a rádiót, hátha érkezik valami
üzenet.
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Piaci árak
Kanizsán

Gyógyszertári
ügyelet
2019. július 6.

BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa
Centrum

TÁBORHELY
U. 4.

93/510-135

20:00-08:00

2019. július 7.

BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti

TAVASZ U. 26.

93/311-607

19:00-06:00

2019. július 8.

Fagyöngy

SZEKERES J. U.
2-8.

93/310-367

22:00-06:00

2019. július 9.

Keleti

ZEMPLÉN GY.
U. 6.

93/310-402

22:00-06:00

2019. július 10.

Király

KALMÁR U. 4.

93/536-620

22:00-06:00

2019. július 11.

Kiskanizsai

BAJCSY ZS. U.
38/A.

93/319-462

22:00-06:00

2019. július 12.

PatikaPlus

BOSZORKÁNY
U. 2.

93/516-280

22:00-07:00

2019. július 13.

Remény

GARAY U. 14.

93/314-967

20:00-08:00

2019. július 14.

Salvia

RÓZSA U. 6.

93/536-610

19:00-06:00

2019. július 15.

Szent Kristóf

ERZSÉBET TÉR
8/2. (Bejárat a
Vásár utca felől)

93/510-151

22:00-06:00

2019. július 16.

Zöldfenyő

ALKOTMÁNY
U. 51.

93/333-521

22:00-06:00

2019. július 17.

Belvárosi

ERZSÉBET
TÉR 1.

93/310-403

22:00-06:00

2019. július 18.

Benu Gyógyszertár Nagykanizsa Aranyszarvas

ROZGONYI U. 1.

93/311-531

22:00-06:00

2019. július 19.

BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Kanizsa
Centrum

TÁBORHELY
U. 4.

93/510-135

22:00-07:00

2019. július 20.

BENU Gyógyszertár Nagykanizsa Katonaréti

TAVASZ U. 26.

93/311-607

20:00-08:00

2019. július 21.

Kiskanizsai

BAJCSY ZS. U.
38/A.

93/319-462

19:00-06:00

2019. július 22.

Keleti

ZEMPLÉN GY.
U. 6.

93/310-402

22:00-06:00

2019. július 23.

Király

KALMÁR U. 4.

93/536-620

22:00-06:00

2019. július 24.

Kiskanizsai

BAJCSY ZS. U.
38/A.

93/319-462

22:00-06:00

2019. július 25.

PatikaPlus

BOSZORKÁNY
U. 2.

93/516-280

22:00-06:00

2019. július 26.

Remény

GARAY U. 14.

93/314-967

22:00-07:00

2019. július 27.

Salvia

RÓZSA U. 6.

93/536-610

20:00-08:00

2019. július 28.

Szent Kristóf

ERZSÉBET TÉR
8/2. (Bejárat a
Vásár utca felől)

93/510-151

19:00-06:00

2019. július 29.

Zöldfenyő

ALKOTMÁNY
U. 51.

93/333-521

22:00-06:00

2019. július 30.

Belvárosi

ERZSÉBET
TÉR 1.

93/310-403

22:00-06:00

2019. július 31.

BENU
Gyógyszertár
Nagykanizsa
Aranyszarvas

ROZGONYI U. 1.

93/311-531

22:00-06:00

tojás 30-40 Ft/db
meggy 690-700 Ft/kg
paradicsom 490-580 Ft/kg
csirkemell filé 1399-1530 Ft/kg
zöldbab 990-1100 Ft/kg

Az állatorvosi
ügyelet
telefonszáma:
30/600-64-66
Hívható hétvégén és ünnepnapokon
7 és 22 óra között

Jövő heti véradások
07. 09. 15:00-17:00 Szepetnek IKSZT
07. 11. 11:00-13:00 Bazárudvar
07. 11. 15:00-17:00 Inkubátorház
07. 12. 14:00-18:00 Kanizsa Centrum

Adj vért, és ments meg három életet!

Kanizsa TV nyáron is...!
- Híradó, Napi Kanizsa és
Kommentár nélkül
- Ismétlések, válogatások
- Re-start – a friss magazin
- Kanizsa Cafe
- Kanizsaiak, Anno
- Istentiszteletek, szentmisék
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SZOLGÁLTATÁS

Események,
évfordulók
Július 8.

1497. július 8-án indult el első indiai útjára
Vasco da Gamma
1621. július 8-án született Jean de la Fontaine meseíró
1822. július 8-án halt meg Percy Shelley, aki
Byron és Keats mellett az angol romantikus
költészet egyik legjelentősebb képviselője
volt
1857. július 8-án született Alfred Binet.
1905-ben ő készítette el az első intelligenciatesztet, gyermekek számára

Július 9.

1552. július 9.: Drégely várának eleste.
Szondi György és 146 katonatársa halt hősi
halált a török Ali basa és serege ellen vívott
csatában

Július 10.

1856. július 10-én született Nikola Tesla
szerb-amerikai fizikus, feltaláló, villamosmérnök, gépészmérnök, filozófus. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve
alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció
SI-mértékegységét
1895. július 10-én született Carl Orff, legismertebb műve a Carmina Burana
1912. július 10-én született Popov Dusko.
Róla mintázta Ian Fleming James Bond
alakját
1925. július 10-én kezdődött az úgynevezett daytoni majomper: egy tanárt azért
fogtak perbe, mert diákjainak a darwini
evolúciós elméletet tanította

Július 11.

Július 11-e: a csokoládé világnapja
1937. július 11-én halt meg George Gershwin, aki munkáiban egyesítette az amerikai dzsesszt és a klasszikus zenét

Július 13.

ie. 100. július 13-án született Julius Caesar
Az előző heti rejtvény megfejtése:
Az ember újoncként érkezik életének minden
korszakába.

Szolgáltatás
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Búcsúi
forgalmirend-változás
Értesítjük a lakosságot, hogy
a kiskanizsai búcsúi rendezvények miatt
forgalmirend-változások lesznek.

2019. július 5-én, pénteken
8.15-től 2019. július 8-án
12 óráig a Homokkomáromi
utcának a Bajcsy Zs. E. utcától
a Puncs fagyizóig terjedő
szakasza lezárásra kerül.
Ezen időszak alatt a 6Y jelzésű autóbuszok a
templom melletti buszmegállóban nem állnak meg.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
A szervezők
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Hirdetés

A Giro a világ
egyik
legnagyobb
kerékpáros
versenye
(Fotó: Giro d’Italia)

Az összefogás
és a munka diadala

Kanizsára jön a világ egyik legrangosabb
kerékpárversenye, a Giro d’Italia.
A Szépművészeti Múzeum Román Csarnokában
tartott nemzetközi sajtótájékoztatón mutatták
be a 2020 májusában hazánkba látogató
világesemény magyarországi szakaszait.
Kanizsa is a nyertesek közé került.

A világ három nagy Grand Tour versenye – Tour de France, Giro
d’Italia, Vuelta – közül a több mint százéves hagyományokkal rendelkező olaszországi körverseny első három szakasza érkezik 2020-ban
Magyarországra. A Giro az egyik legnézettebb kerékpáros esemény,
amelyet a világ több mint 175 országában 800 millió ember követ
figyelemmel. Amint arra Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos megnyitó beszédében rávilágított, a verseny
hatalmas turisztikai és kerékpárszakmai lehetőség is egyben Magyarország számára.
A várva várt magyarországi szakaszokat Mauro Vegni Úr, a Giro
d’Italia igazgatója egyesével ismertette a megjelentekkel. Az első szakasz Budapest legszebb látnivalóit érinti időfutam formájában május
9-én szombaton. A második hazai útszakasz a fővárosból indulva a
Dunakanyar felé veszi az irányt, majd Esztergom, Tata és Pannonhalma
érintése után győri befutóval végződik.
A 2020. május 11-i szakasz a bejelentéskor nagy tapsot kapott: az
etap Székesfehérvárról, a koronázó fővárosból, Veszprémen keresztül
halad, majd Balatonfüred, Tihany s a Káli-medence érintése után, Hévízen és Keszthelyen keresztül érkezik a Kis-Balaton csodálatos vidékére,
majd várhatóan egy nagy hajrát követően fut be Kanizsa dualizmus
korabeli történelmi belvárosába.
A kanizsaiak, élükön Cseresnyés Péter miniszterhelyettessel,
országgyűlési képviselővel és Dénes Sándor polgármesterrel nagyon
sokat dolgoztak azért, hogy végül Mauro Vegni olasz kiejtéssel bejelentse: „…e arriva a Nagykanizsa.”
– Nagy küzdelem volt, de azt gondolom, megérdemelten kapta meg
városunk a rendezés lehetőségét, hiszen a kerékpársportnak jelentős
hagyományai vannak Kanizsán, emellett sikerült nemrégiben elérnünk, hogy a Dunántúl egyetlen velodromja, azaz kerékpáros arénája
hamarosan nálunk épülhessen fel, és egy professzionális kerékpárcsapat építésén is fáradozunk – mondta Cseresnyés Péter. – A Giro d’Italia
egész térségünk és szeretett városunk számára hatalmas lehetőség

sport Extra

arra, hogy megmutassuk magunkat a nagyvilágnak, több százmillió
TV-nézőnek és a várhatóan sok tízezres számban a vidékünkre érkező
szurkolónak. Mindent meg fogunk tenni, hogy Nagykanizsa méltó
helyszíne legyen ennek a nagyszerű eseménynek. A büszkeség mellett
személyesen is nagy öröm számomra a Giro Kanizsára érkezése, hiszen
amikor parlamenti és választókerületi munkám mellett időm engedi,
rendszeresen kerékpározom nagykanizsai társaimmal, így nagy rajongója vagyok magam is a sportágnak.
A döntés hátteréről Tóth Tihamér stratégiai tanácsadó elárulta:
Kanizsa gyakorlatilag a legutolsó pillanatban szállt harcba a Giro harmadik szakaszának útvonaláért zajló küzdelembe - de sikerrel járt.
– A legnagyobb dunántúli városok már régen a porondon voltak,
mindenki minden kapcsolatát, érvét
bevetette – fogalmazott. – Mi a végtelen
lelkesedésünket, elszántságunkat és egy
21 pontból álló szakmai anyagot vittünk.
Ezt erősítettük meg azzal, hogy érveinket a lehető legtöbb fronton igyekeztünk
eljuttatni mind a magyar, mind az olasz
döntéshozókhoz. Végül az összefogásunk meghozta a várva várt eredményt.
A nemzetközi sajtótájékoztatón Dénes
Sándor, Nagykanizsa polgármestere
kiemelte, a város Magyarország kerékpáros fővárosává kíván válni, amit nagyban segíthet a hamarosan megépülő velodrom, valamint az a két tervezett kerékpáros kör – a Kis-Balaton kör és a Murafölde-Lendva kör –, amelyek igazi biciklis desztinációvá tehetik a térséget. A városvezető köszönetet mondott az olasz és a
magyar szervezőknek, az ügyet támogatóknak, és Kanizsa polgárainak
nevében megígérte, Nagykanizsa igazi fiesztával búcsúztatja a világversenyt 2020. május 11-én Magyarországtól.
A beszédet követően a Kis-Balaton és Murafölde vidékét, valamint a
város történelmi belvárosát bemutató filmet vetítettek az érdeklődőknek, amelynek üzenete az volt: „Kanizsa aspetta il Giro!”, vagyis Kanizsa
(Kanizsa)
várja a Girót!
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A Kanizsa TV műsora 2019. július 6-12.
Július 6., szombat

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe
(talk show), 01:00 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:30 Híradó, 01:45 A szomszéd vár (turisztikai
magazin), 02:15 Látogató, 02:45 A mi portánk (a
hagyományok magazinja), 03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
03:45 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00
Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 08:00 Híradó, 08:15 A szomszéd vár
(turisztikai magazin), 08:45 Látogató, 09:15 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 09:45 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 10:15 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról), 12:30
Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin), 14:15
Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Élet-módi,
15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a Kanizsa
TV nyári magazinja), 16:05 A mi portánk (a hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából), 18:30 Budapest Ragtime Band
koncert 1. rész, 19:20 Kanizsa Cafe (keddi és szerdai
adás ismétlése), 20:10 Paprikáscsirke, avagy Stex és
New York – zenés vígjáték az Új Színpad előadásában,
22:10 Lapozó.

Július 7., vasárnap

00:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
00:30 Budapest Ragtime Band koncert 1. rész, 01:20
Kanizsa Cafe (keddi és szerdai adás ismétlése), 02:10
Paprikáscsirke, avagy Stex és New York – zenés vígjáték
az Új Színpad előadásában, 04:10 Lapozó, 06:30 Anno
(válogatás a Kanizsa TV archívumából), 07:00 Budapest Ragtime Band koncert 1. rész, 07:50 Kanizsa Cafe
(keddi és szerdai adás ismétlése), 08:40 Paprikáscsirke,
avagy Stex és New York – zenés vígjáték az Új Színpad
előadásában, 10:40 Lapozó, 12:00 Kanizsaiak (hírek
vajdasági testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról),
12:30 Heti Híradóink, 13:45 K’arc (kulturális magazin),
14:15 Kommentár nélkül – heti válogatás, 14:40 Életmódi, 15:10 Napi Kanizsa – újranéző, 15:35 Re-start (a
Kanizsa TV nyári magazinja), 16:05 A mi portánk (a
hagyományok magazinja), 16:35 Szertár (a Kanizsa TV
sportmagazinja), 17:05 Lapozó, 18:00 Istentisztelet az
evangélikus templomban, 19:00 Budapest Ragtime
Band koncert 2. rész, 19:40 Kanizsa Cafe (csütörtöki és
pénteki adás ismétlése), 20:30 Az időgyűrű ura (ismeretterjesztő film), 22:00 Sztárportré: Marcellina, 22:30
Lapozó.

Július 8., hétfő

00:00 Istentisztelet az evangélikus templomban,
01:00 Budapest Ragtime Band koncert 2. rész, 01:40
Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése),
02:30 Az időgyűrű ura (ismeretterjesztő film), 04:00
Sztárportré: Marcellina, 04:30 Lapozó, 06:30 Istentisztelet az evangélikus templomban, 07:30 Budapest
Ragtime Band koncert 2. rész, 08:10 Kanizsa Cafe (csütörtöki és pénteki adás ismétlése), 09:00 Az időgyűrű
ura (ismeretterjesztő film), 10:30 Sztárportré: Marcellina, 11:00 Lapozó, 12:00 Budapest Ragtime Band koncert 2. rész, 12:40 Sztárportré: Marcellina, 13:10 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kani-

zsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
Egészségügyi percek, 19:35 Kukkantó (gyerekműsor),
20:05 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 20:35
Híradó, 20:50 Aktuális - Hargita, 21:20 Anno (válogatás
a Kanizsa TV archívumából), 21:50 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 22:25 Lapozó.

Július 9., kedd

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek,
00:35 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 01:05
Kukkantó (gyerekműsor), 01:35 Híradó, 01:50 Kalandozoo (ismeretterjesztő sorozat), 02:20 Aktuális - Hargita,
02:50 Anno (válogatás a Kanizsa TV archívumából),
03:20 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek,
03:55 Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 07:05 Szertár (a Kanizsa TV sportmagazinja), 07:35 Kukkantó (gyerekműsor), 08:05 Híradó,
08:20 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 08:50
Aktuális - Hargita, 09:20 Anno (válogatás a Kanizsa TV
archívumából), 09:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, Egészségügyi percek, 10:25 Lapozó, 12:00 Szertár (a Kanizsa
TV sportmagazinja), 12:30 Kukkantó (gyerekműsor),
13:00 Kalando-zoo (ismeretterjesztő sorozat), 13:30
Aktuális - Hargita, 14:00 Anno (válogatás a Kanizsa TV
archívumából), 14:30 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe (talk show),
19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35
K’arc (kulturális magazin), 20:05 Gázfröccs (a lóerők
magazinja), 20:35 Híradó, 20:50 Székely konyha, 21:20
Sztárportré: Fehér Balázs, 21:50 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.

Július 10., szerda

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 00:35
Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 K’arc (kulturális magazin), 01:30 Híradó, 01:45 Gázfröccs (a lóerők magazinja),
02:15 Székely konyha, 02:45 Sztárportré: Fehér Balázs,
03:15 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50
Lapozó, 06:30 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi
Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
07:05 Kanizsa Cafe (talk show), 07:30 K’arc (kulturális
magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Gázfröccs (a lóerők
magazinja), 08:45 Székely konyha, 09:15 Sztárportré:
Fehér Balázs, 09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show),
12:25 K’arc (kulturális magazin), 12:55 Gázfröccs (a
lóerők magazinja), 13:25 Székely konyha, 13:55 Sztárportré: Fehér Balázs, 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Gézengúzok (gyerekműsor),
20:00 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 20:30 Hír-
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adó, 20:45 Látogató, 21:15 K’arc (kulturális magazin),
21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, Üzenet, 22:15 Lapozó.

Július 11., csütörtök

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 00:30 Kanizsa Cafe (talk
show), 00:55 Gézengúzok (gyerekműsor), 01:25 Híradó, 01:40 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja),
02:10 Látogató, 02:40 K’arc (kulturális magazin), 03:10
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 03:40 Lapozó, 06:30 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 07:00 Kanizsa Cafe (talk show), 07:25
Gézengúzok (gyerekműsor), 07:55 Híradó, 08:10 Restart (a Kanizsa TV nyári magazinja), 08:40 Látogató,
09:10 K’arc (kulturális magazin), 09:40 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül,
Üzenet, 10:10 Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show),
12:25 Gézengúzok (gyerekműsor), 12:55 Re-start (a
Kanizsa TV nyári magazinja), 13:25 Látogató, 13:55
K’arc (kulturális magazin), 14:25 Lapozó, 18:00 Info
blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 18:35 Kanizsa Cafe
(talk show), 19:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás,
Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 19:35 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 20:05 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő
sorozat), 20:35 Híradó, 20:50 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 21:20 Gézengúzok (gyerekműsor), 21:50
Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 22:25 Lapozó.

Július 12., péntek

00:00 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet,
00:35 Kanizsa Cafe (talk show), 01:00 Dombvidék
(agrár- és környezetvédelmi magazin), 01:30 Híradó,
01:45 Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat),
02:15 Re-start (a Kanizsa TV nyári magazinja), 02:45
Gézengúzok (gyerekműsor), 03:15 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 03:50 Lapozó, 06:30 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 07:05 Kanizsa Cafe (talk
show), 07:30 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi
magazin), 08:00 Híradó, 08:15 Madarat tolláról…
(ismeretterjesztő sorozat), 08:45 Re-start (a Kanizsa TV
nyári magazinja), 09:15 Gézengúzok (gyerekműsor),
09:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa,
Kommentár nélkül, honvedelem.hu, Üzenet, 10:20
Lapozó, 12:00 Kanizsa Cafe (talk show), 12:25 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 12:55
Madarat tolláról… (ismeretterjesztő sorozat), 13:25 Restart (a Kanizsa TV nyári magazinja), 13:55 Gézengúzok
(gyerekműsor), 14:25 Lapozó, 18:00 Info blokk, benne
Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 18:30 Kanizsa Cafe (talk show), 19:00 Info blokk,
benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet, 19:30 Lovas magazin, 20:00 Forgószínpad
(a helyi televíziók színházi magazinja), 20:30 Híradó,
20:45 Székely konyha, 21:15 Dombvidék (agrár- és környezetvédelmi magazin), 21:45 Info blokk, benne Híradó, Időjárás, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Üzenet,
22:15 Lapozó.
A televízió a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Műsor

Pál Dávid (10) és Vittman Ádám (2),
az FC Nagykanizsa kiadós NB-s rutinnal
rendelkező labdarúgói azonnal
munkához láttak a Bányász-pályán

Elkezdte hétfőn késő délután a felkészülést az FC
Nagykanizsa NB III-as
labdarúgó együttese.
A futball klub vezetői rögtön azzal kezdték mondandójukat, hogy az egyesületnél az utánpótlás és a
felnőtt gárda operatív irányítását különválasztják,
az utóbbit egy gazdasági
társaság formájában
igazgatják rövidesen,
amelyet az ügyvezető
Lánczos Attila irányít az
elkövetkezendőkben, a
szakmai vezetője pedig
Zsirai Róbert lesz.
A szakmai stáb is változott a múlt idényben az NB
III Nyugati csoportjának
hatodik helyén végzett délzalai legénységnél: a vezetőedző Barna László munkáját kapusedzőként a
továbbiakban is Horváth
Gábor segíti, a másodedző
posztja – fogalmazzunk így
– megszűnt, a technikai
vezető titulusát ismét
Németh Ferenc kapta,
masszőrként a jövőben

(Fotó: Polgár László)

Új felállás,
nagy célok,
szombaton már edzőmeccs

Tóth Árpádot köszönthetik.
A játékoskeret is változott, a távozók között Horváth Detrét, Kovács Olivért és Vajda Rolandot
találjuk, az érkezők listáját
– egyelőre – Hampuk
Ádám (Szentlőrinc SE),
Simonfalvi Gábor és
Szegleti Gergely (mind-

ketten Andráshida) alkotják.
A felkészülési találkozókról annyit, az előttünk álló
hétvégén azonnal egy
nemzetközi meccs következik az Olajbányász-stadionban, hiszen a szlovén
másodosztályú Nafta 1903
Lendava érkezik, a mérkőzést 10 óra 30 perctől ren-

dezik, a továbbiakban
pedig az FC Nagykanizsa
olyan legénységekkel próbázhat, mint a horvát II.
ligás Medjimurje Cakovec,
a szintén horvátországi
Mladost Prelog, az FC Koprivnica, majd a Slaven Belupo-vegyes, illetve a Szentlőrinc SE a magyar NB IIIból.

– A célkitűzéseink szerint
az 1-5. helyezést jelöltük
meg az előttünk álló szezonra, de hadd mondjam
el, hogy titkos terveink
között még az első három
hely elérését sem tartjuk
lehetetlennek – vázolta az
előzetes elképzeléseket
Lánczos Attila.
POLGÁR László

A huszonkettes varázsa

Péntektől vasárnapig
rendezik meg Nagykanizsa kiránduló
övezetében, a Csónakázó-tónál a XXII. Kanizsai
Military Nemzetközi és Országos Lovastusa Minősítő
Versenyt, egyben az Országos Championatus Döntőjét.

A szervezők forgathatták a nevezők listáját, hiszen
szép számmal jelentkeztek a kanizsai lovastusára
(Fotó: Polgár László)

Sport

1996 óta gyakorlatilag minden esztendőben megrendezik a rendre szép számú nevezési listával bíró versengést, amely idén is háromnapos programot
ölel fel. Pénteken már reggel 9 órától nyeregbe pattanhatnak a lovasok, hiszen
a díjlovaglással kezdenek a versenyzők, szombaton a terepverseny szintén
kilenc órától kezdődik, vasárnap a díjugratás száma pedig 10 órától rajtol, és
aznap 15 órától az eredményhirdetés keretében köszöntik a kanizsai verseny
legjobbjait.
Az induló militarysok a házigazda magyarokkal együtt hat nemzetet képviselnek – összesen 109 nevezéssel –, érkeznek lovasok lovaikkal Ausztriából,
Csehországból, Lengyelországból, Olaszországból, valamint Szlovéniából. A
lovastusa nemzetközi szekciójában egyébként huszonheten neveztek, akik a
felső kategóriában indulhatnak, de a megmérettetés érdekessége idén, hogy
az osztrákok közül például az országos számokban is indulnak többen.
A zalai színeket Tamás Bianka és Sári Ádám képviseli, mindketten a Kanizsa
Lovasklub SE színeiben indulnak, tudtuk meg a sajtótájékoztatón Végh Csaba
egyesület elnöktől, a szervezésben főszerepet vállaló Dobri Lajosnétól, valamint a megyei lovas szövetség első emberétől, Dobri Lajostól.
P. L.
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A napokban tartották a 81. Nagykanizsai
Városi Sakk Bajnokság eredményhirdetését,
éremátadóját. Idén a címvédő győzött, hiszen
a 18 esztendős Haselbach Dávid nyerte a
pontvadászatot, aki már harmadik elsőségét
könyvelhette el a sorozatban.

Címvédőként
győzött
Haselbach Dávidnak (jobbról) Nádasi Tamás, a kanizsai sakk klub
elnöke adta át díjat
(Fotó: Polgár László)

A korábbi gyakorlatnak
megfelelően az abszolút sorrend mellett az egyes korcsoportokban is hirdettek eredményt a kilencfordulós bajnokságot követően. Mindezek alapján a serdülőknél
Varga Márkó győzött négy
megszerzett ponttal, Horváth Sebestyén és Nagy
Márk (3,5-3,5) előtt. Az ifjúságiak mezőnyében Horváth
Csongor Endre (6,5) lett az
első, a második és harmadik
Tóth Gábor, valamint Nagy
Ádám (4,5-4,5) előtt.

A szenior kategóriában
Papp Nándor (6,5) végzett
az élen, másodikként Lukács
Lászlót (5,5), harmadikként
Marosvölgyi Ferencet (5)
köszönthették. A lányoknál
Balogh Eszternek (4 pont)
jutott az elismerés.
Felnőtt, egyben abszolútban, kategóriában az élen az
összességében már háromszoros városi bajnok Haselbach
Dávid zárt 8 pontot gyűjtve, a
második Papp Nándor (6,5),
míg a harmadik Kercsmarics
P. L.
József (6,5) lett.

Budapesti második…
A Duna Arénában rendezték az úszók Budapest Bajnokságát, amelyen a Délzalai Vízmű SE-t négy versenyző képviselte. A kimondottan
népes mezőnyt felvonultató nemzetközi úszóversenyen remek eredményeket értek el Polgár Sándor vezetőedző tanítványai. A seregszemle volumenét az is jelezte, hogy ekkor vált véglegessé az utazó
válogatott keret a július közepén megrendezendő dél-koreai vizes
világbajnokságra.
Úszó Budapest Bajnokság. Kanizsai eredmények. Nők. 50 m gyors: 2.
Varga Dominika (2001) 26,36. 100 m gyors: 2. Varga 57,19. 50 m pillangó: 4. Varga 27,68. 100 m pillangó: 4. Varga 1:01,64. 200 m gyors: 8. Kantó Loretta (2001) 2:11,32. 50 m hát B-döntő: 3. Kantó 31,88. 100 m hát
B-döntő 6. Kantó 1:07,94. Férfiak. 200 m mell B-döntő: 6. Böröcz Martin
(2001) 2:37,55. A kanizsaiak negyedik úszója, Kálovics Noémi (2002)
egyéni csúcsaival a számai középmezőnyében végzett.

Varga
Dominika
a Budapest
Bajnokságon is
szerzett
érmeket
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A kanizsai kosaras lányok, öregbítve iskolájuk hírnevét,
Egerből hoztak második helyet

Csapatsportok
döntőiben

Kézilabda, kosárlabda és a
labdarúgás sportágában is a
diákolimpia országos döntői
felé vehették az útirányt a napokban a kanizsai iskolák csapatai: a
fiú kézisek Békéscsabán, a leány kosarasok Egerben, míg a focisták
Szombathelyen szerepelhettek.
Az egri leány IV. korcsoportos kosárlabda diákolimpia országos
fináléjában a Kőrösi-Péterfy-iskola együttese bravúros szereplésével a második helyen végzett.
A Zrínyi fiú kézilabdázói a III. korcsoport regionális elsősége után
Békéscsabán szerepelhettek az országoson, és végül a nyolcadik
helyen végeztek.
A labdarúgók I. korcsoportjában a szombathelyi Király Sportlétesítmény pályáin a Zrínyi-Bolyai legénysége a nyolcadik helyezést
szerezte meg. A Kőrösi-Péterfy-iskola ifjú focistái a II. korcsoportban hetedik helyen végeztek.
Valamivel korábban a női focisták országos V-VI. korcsoportos
fináléjában Szekszárdon a Zsigmondy Szakképző Iskola együttese
a 15. lett.

SPORT

A dartsos dobogósok a városi második
forduló után is joggal örülhettek

tot. A harmadik helyen
Bangó Zoltán, valamint
Kopricsánecz Gábor
végzett, a bajnokság
következő körét ősszel
rendezik.

KINT IS RAJTOLTAK

Elkezdődött a Kanizsa
Tenisz Klub pályáin a kanizsai amatőr teniszezők
páros teniszversenyének
sorozata, hiszen a napokban szabadtéri szezonjuk
első fordulóját rendezték.
A halasztott kör még
inkább meghozhatta az
indulók kedvét, akik
huszonhatan voltak
nyolc településről, és az
elképesztő meleg ellenére nagyon jó és színvona-

EGYETEMI SZINTEN
Eger adott otthont az idei birkózó egyetemi országos bajnokságnak, és mivel a létszám évről évre
nő, az egyetemisták rendre kellemes meglepetést okoznak a rendezőknek.
Ráadásul az indulók minden erejüket mozgósítják a szőnyegen és
izgalmas mérkőzésekkel szórakoztatják a jelenlévőket. Ezúttal is
több válogatott, világversenyeket
megjárt versenyző állt mindhárom
(női, kötött és szabadfogású) szakágban szőnyegre, köztük a kanizsai
Egyed Balázs is. Ezúttal az Óbudai
Egyetemet erősítő dél-zalai sportoló a 61 kg-osok között kötöttfogásban szerzett bronzérmet, míg a
szabadfogásúak között aranyérmet vehetett át. A szintén nagyka-

Sportsorok
nizsai Bognár Bella a 62 kg-osok las mérkőzéseket játszottak a
között két győztes és egy vesztes remekül előkészített pályákon.
A hőséget legjobban bíró zalamérkőzéssel ezüstérmet érdemelt.
egerszegi Paál Barnabás-Gulyás
Roland páros nyerte meggyőző
MÁSODIK FORDULÓ
A darts városi bajnokság máso- fölénnyel a nagykanizsai Walter
dik fordulóját rendezték meg a Péter-Szalai Sándor kettőse ellen
Free Hill Darts Clubban, és ennek a nyitányt, míg a vigaszon nagykakeretében 25 nevező dobta seré- nizsai siker született a Lévai Csanyen a nyilakat. A játékosok három ba-Tóth Attila duó révén, ők a
hatos, illetve egy hetes csoport- Pápa Sándor-Pápa Valentin
ban kezdték meg a küzdelmeket, nagyatádi egységet győzték le.
amelyekből csoportonként az
első négy helyezett alkotta a 16 KÉT ELSŐSÉG
A látványtáncosok MLTSZ szöfős főtáblát. A döntőben végül
Parély József magabiztos játék- vetségének Európa-bajnokságát
kal győzedelmeskedett az első Balatonfüreden rendezték, és a
forduló aranyérmesével, Kardos Honvéd Kaszinó SZKES is indíthatZoltánnal szemben, így megsze- ta csoportjait – valamennyit A
rezte az első helyért járó 32 pon- kategóriában.

A SZKES 5 produkcióval indult
az Eb-n, és végül két első helyezést, két ötödik, valamint egy
hetedik pozíciót könyvelhetett el.
A színpadi látványtánc mini kiscsoport kategóriában a Pókok
tánca (Heckenberger Bíborka,
Szécsényi Szonja, Lenkovits
Lara, Bános Noémi, Horváth
Jázmin) lett aranyérmes, a stilizált
gyerek formációban pedig az Ősi
Afrika produkció (Aczél Klára,
Ács Véda, Gerencsér Réka,
Gerencsér Sára, Gubricza Csenge, Gyarmati-Litter Lili, Horváth
Franciska, Kóbor Rebeka, Lenkovits Liza, Szalai Fanni, Szüreti
Alíz, Traub Réka, Varga Lilla,
Vékási Boglárka, Vörös Luca,
Horváth Hanna, Juhász Laura,
Kovács Petra, Varga Dóra, Varga
Sára) állhatott a dobogó legfelső
fokára. A színpadi látványtánc
gyerek formációban a Varázslatos
hegedű, az akrobatikus látványtánc gyerek triói között a Madarak
ébredése érdemelt ki ötödik
helyezést, a színpadi látványtánc
junior formációjában a Colors előadás a hetedik pozícióig jutott.
Összeállította: POLGÁR László

Az Ősi Afrika is első helyet szerzett

A halasztott forduló is nagy sikert hozott a
kanizsai teniszsorozatban

Sport
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