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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 11. szám
2015. március 26.

Közel félezer álláskeresõ volt kíváncsi
a Nagykanizsai Javítóintézetre
A Medgyaszay Házban került
sor a májusban induló Nagykanizsai Javítóintézet leendõ munkatársainak toborzására. A zsúfolásig megtelt nagyterem volt a
bizonyítéka annak, hogy emberek százai gondolják úgy: ez egy
kiváló munkalehetõség, és az intézetben szeretnének dolgozni. A
toborzást a Debreceni Javítóintézet vezetõsége: Nagy Kálmán
és Oláh Péter igazgatóhelyettesek, valamint Antal Gábor utógondozó vezényelték le.

Kövesse híreinket
honlapunkon is
www.kanizsaujsag.hu

Míg folyt a toborzás, és a tájékoztató fórum, addig kérdéseinkkel a nagykanizsai városvezetéshez, Dénes Sándor polgármesterhez, Tóth Nándor alpolgármesterhez és Cseresnyés Péter, a térség
országgyûlési képviselõjéhez fordultunk.
 Örülök annak, hogy elérkeztünk egy hosszú folyamat végére,
és itt állunk a Nagykanizsai Javítóintézet megnyitásának kapujában  szögezte le Dénes Sándor

polgármester.  Mindenki, a városunk, a leendõ munkavállalók és az
idekerülõ gyerekek is profitálni
fognak az intézet által nyújtott és
elvégzett munkából. Azt gondolom, hogy fõként és elsõsorban az
intézetbe kerülõ fiatalok, hiszen õk
is az Úr gyermekei, mint mi, mindannyian. Velük is foglalkozni, foglalkoznunk kell, õket nevelni, oktatni kell. Munkára, és a társadalomban való tisztességes életre kell
megtanítanunk õket. Az, hogy a javítóintézeti büntetésüket letöltõ fiatalok megtalálják a helyüket a társadalomban, ennek a nagy munkának a nevelõk általi elérése nem kis
feladat, hiszen gyakran a gyerekek
egész személyiségét kell megváltoztatni. Az eddigi, rossz beidegzõdéseket megszüntetni, illetve a hiányos, vagy a nevelés teljes hiányának következményeit jó irányba
megváltoztatni. Ez lesz a leendõ
dolgozók, az oktatói és nevelõi
gárda elsõdleges  de egyben nemes és nagyszerû  célja, feladata
is  hangsúlyozta a polgármester.

 A másik nagyszerû hozadéka a
Nagykanizsai Javítóintézetnek az,
hogy száznál is több ember fog
munkalehetõséget, egzisztenciát,
akár karrierlehetõséget találni itt 
folytatta Dénes Sándor. A pályázatok elbírálása, a kiválasztási folyamat több lépcsõben egy bizottság feladata lesz, mely a Debreceni Javítóintézet szakemberibõl alakul majd meg.
 Az elsõ pillanattól fogva támogatta a javítóintézet Nagykanizsára hozatalát. Változott a véleménye?  tettük fel a kérdést városunk elsõ emberének.
 Nem, egyértelmûen nem 
kaptuk a választ.  Támogattam, és
most is támogatom az intézet megépítését. Egyetértek a beruházással
polgármesterként, de kiálltam mellette alpolgármesterként, képviselõként, tanárként és magánemberként, kiskanizsai lakosként is. Tanárként hiszek a nevelés, a tanítás
erejében, képviselõként és politikusként a munkahelyteremtésben,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
magánemberként pedig az intézet biztonságos, problémamentes
mûködésében. Nem kell tõle félni.
Jártam Debrecenben, az ottani intézetben, ismerem a nagykanizsai
intézmény terveit: meggyõzõdésem, hogy megnõ a környék biztonsága attól, hogy elkezdi mûködését a javítóintézet. És úgy hiszem, ezt értik, érzik, tudják is az
emberek.
 Még egy fontos kérdés:
együttmûködés, az intézet bevonása a város életébe. Magyari
László, a Debreceni Javítóintézet
igazgatója, a kanizsai intézet
szakmai vezetõje pozitívan nyilatkozott ebben a kérdésben. Ön, városvezetõként, hogy látja ezt a
kérdést?
 Nyitottak vagyunk az
együttmûködésre, sõt. Ahogy a
város különbözõ iskolái, és
egyéb intézményei bekapcsolódnak Nagykanizsa kulturális életébe, éppúgy szeretnénk, ha a
legújabb és legfiatalabb intézet,
a javító-nevelõ is részese lenne
városunk mindennapjainak. Ünnepségek, rendezvények, egyéb
alkalmak: ahol mód és lehetõség
lesz rá, ott biztosan szívesen
fogjuk venni az intézetben nevelkedõ fiatalok közremûködését, legyen szó egy színdarab
elõadásáról vagy versmondásról.
Ebben jó példával jártak elõ 
már 2012 nyarán  a Debreceni
Javítóintézet növendékei, hiszen
akkoriban, a Medgyaszay Házban kedveskedtek az érdeklõdõknek egy színes kis mûsorral,
színjátékkal. Igen, azt gondo-

lom, hogy az ilyenfajta mûsorokra, elõadásokra a jövõben is
szükség és igény lesz egy-egy
ünnepség vagy más városi rendezvény keretei között. Csakúgy,
mint a fiatalok segítõ munkájára
például az állatotthonban, az árva kutyák és macskák gondozása, ellátása terén: ahogy megkezdõdik a munka a javítóintézetben, le fogunk ülni a vezetéssel,
és meg fogjuk beszélni, ki fogjuk dolgozni az együttmûködés
részleteit, mikéntjét is.
 Örülök, hogy eljutottunk idáig, mert rengeteg munkám, de inkább küzdelmem van abban,
hogy egy hónap múlva megnyílhat a Nagykanizsai Javítóintézet
 hangsúlyozta Cseresnyés Péter,
a dél-zalai térség országgyûlési
képviselõje.  Sajnos, az elmúlt
évek során sok esetben érte nemtelen támadás azt a szándékot,
hogy ez az intézmény ide kerülhessen Nagykanizsára. Ezek a támadások senkire és semmire nem
voltak tekintettel, még azon
nagykanizsai és környékbeli emberek érdekeire sem, akik itt, ebben az intézményben fogják majd
megtalálni egzisztenciájukat és
családjuk megélhetését. Ne felejtsük el: több mint 100 ember
fog biztos jövedelemhez jutni ebben az intézetben. Mivel egy állami fenntartású intézményrõl van
szó, így az itt dolgozókat nem
fogja az a veszély fenyegetni,
mint ami bizony fennállhat egy
magánvállalkozás, cég vagy gyár,
gyáregység esetében, ahol az üzleti környezet változásával akár
rövid idõn belül szûnhetnek meg
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munkahelyek. A Nagykanizsai
Javítóintézet itt marad, és egy
olyan biztonságos intézményként
fog mûködni, amely  és ez nekem személyes meggyõzõdésem
 a városrész, de fogalmazhatnék
úgy is, hogy az egész város biztonságát is növelni fogja, hisz a
rendõri jelenlét sokkal jelentõsebb lesz a Camping utca és a Vár
út környékén. Sõt, az eddig feltáratlan és tulajdonképpen hasznosítatlan Camping utcai területek
ezzel a beruházással használatba
lettek véve, így reményeim szerint, további szomszédos területek hasznosítása is várható. Példát említek: vállalkozások, vagy
akár cégek is települhetnek a késõbbiekben  a javítóintézeti beruházásnak köszönhetõen  a
Camping utcába, újabb és újabb
munkahelyeket teremtve a városunknak  szögezte le az országgyûlési képviselõ.
 A Nagykanizsai Javítóintézet,
mint a város legújabb intézménye
is azt bizonyítja, hogy Nagykanizsa földrajzi fekvése kapcsán jelentõs helyet és szerepet tölt be
Magyarország gazdasági és társadalmi életében, míg a térségi vezetõ szerepe is egyre inkább elvitathatatlan. Ennek a beruházásnak
is köszönhetõen, sõt, ennek okán
is várható, hogy az elkövetkezõ
idõszakban akár intézményi szinten, akár vállalkozói, beruházói
szinten egyre többen figyelnek föl
arra a kedvezõ adottságra, és
azokra a lehetõségekre, infrastruktúrára, amit Nagykanizsa tud kínálni.
 Kapcsolódva országgyûlési
képviselõnk gondolatmenetéhez,
két dolgot emelnék ki  vette át a
szót Tóth Nándor alpolgármester.
 Egyrészt a mai toborzáson megjelent több száz ember, másrészt a
pályázók hasonlóan jelentõs száma is azt bizonyítja: jól, jó irányba gondolkodtunk, mikor támogattuk az intézmény Nagykanizsai
megvalósítását. Sokan érdeklõdnek iránta, sokan szeretnének ott
dolgozni, és egyáltalán nem utasítják el az emberek. Itt most nem
szeretnék a Cseresnyés Péter által
is említett nemtelen támadások
részletezésébe belemenni: mindannyian tudjuk, kikrõl van szó.

Elég csak annyit mondani: az elõzõ, és a mostani városvezetés célkitûzéseit és elképzeléseit igazolta
az élet  jelentette ki Tóth Nándor.
 Én néhány mondatban a jövõrõl beszélnék inkább, és a
Camping utcához köthetõ, várható fejlesztésekrõl. Ugyan külön autóbuszjárat nem fog az intézethez vezetni, de a Vár utcában, a DKG elõtti autóbuszmegállóból kényelmesen elérhetõ a
javítóintézet. Itt két dolgot vizsgálunk, amelybõl az elsõ könynyen megoldható, csupán szervezési kérdés: az egyes autóbuszjáratok menetrendjét az intézetben dolgozók igényeit figyelembe véve kell megállapítani. Illetve vizsgáljuk annak a lehetõségét is, hogy esetleg egy
autóbuszmegállót az intézethez
közelebb, például a Várkapu
Emlékmû elé telepítsünk. A
pletykákkal ellentétben természetesen gyalogjárda fogja öszszekötni a Vár utcát és a Nagykanizsai Javítóintézetet. Ennek
mikéntje és kialakítása jelenleg a
tervezés fázisában van, igazából
több kérdés, illetve ötlet is felmerült  sorolta az alpolgármester.  Egyrészt, hogy a Camping
utcának a nyugati, vagy a keleti
oldalán vezessen majd a gyalogjárda, de fontos szempont lehet
még, hogy a gyalogjárda mellett
rögtön egy kerékpárutat is meg
lehetne-e építeni az intézetig.
Felvetõdött olyan ötlet is, hogy
akár pályázati lehetõséget keresve, a kerékpárutat és gyalogjárdát vigyük ki egészen a Vágóhíd
utcáig, hisz így, a nemrégiben
megépült kerékpárút-hálózathoz
csatlakozhatna a Camping út is.
A jelentõs gépjármûforgalom
miatt vizsgáljuk még a Camping
utcai útburkolat felújításának a
lehetõségét is. Ebben az esetben
az egyik kiküszöbölésre váró
probléma az, hogy az úttest nem
a város, hanem a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében van.
Tehát, amint látható, a városvezetés folyamatosan dolgozik a
terület további fejlesztésének a
lehetõségein, amelyek persze a
további beruházások idecsalogatása miatt is fontosak.
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 Igazgató úr, Nagykanizsán a
legmeghökkentõbb pletykákat lehet hallani az Ön szakmai vezetése alatt álló, hamarosan induló
javítóintézetrõl: az intézet sosem
fog elkészülni és üzemelni; le-

lyásolja negatív irányba az építkezést. Sajnos a tavalyi rendkívül
csapadékos idõjárás õsszel, majd
télvíz idején beleszólt az építési
munkálatokba. Már a nyáron is
hetekig állt az építkezés, hiszen a
Principális-csatorna áradása miatt
le kellett zárni a Camping utcát, illetve a vizenyõs, mocsaras jellegû
talaj amúgy is nehézségek elé állította mind a tervezõket, mind az
építõket egyaránt. Különleges építési módszerekkel és technikával
tettük alkalmassá ezt  a kanizsaiak által is ismert  vizenyõs területet egy hatalmas tömegû komplexum befogadására, a terület
talajának feltöltésével és stabilizálásával. A csapadékos tél után az
most már biztosan látszik: 2015
májusában végre birtokba vehet-

bontják és a felépítésére kapott
pénzt vissza kell fizetni az Európai Uniónak; a terület egy hajléktalan nevén van; úgynevezett
Gyivi, azaz egy kijárós gyermekotthon épül, és még sorolhatnánk a közbeszéd biztos helyrõl
tudom híreit. Kérjük,tegye helyre a dolgokat: mi az igazság? 
fordultunk kérdésünkkel Magyari
Lászlóhoz.
 Az igazság köszönõviszonyban sincs ezekkel a városi pletykákkal  szögezte le elöljáróban a
nagykanizsai intézet szakmai vezetõje, aki egyben a Debreceni Javítóintézet igazgatója is. A tények
és a valóság a következõ. A Kanizsa Hetilap hasábjain tavaly nyár
végén már beszéltem részletesen a
leendõ kanizsai javítóintézetrõl.
Már akkor kijelentettem, hogy az
intézmény megnyitásának legkorábbi idõpontja 2015. január 1.
napja és 2015 márciusa közé tehetõ akkor, ha az idõjárás nem befo-

jük az intézményt  mondta Magyari László.
 Megnyugtatok még egyszer 
immár sokadjára  mindenkit: a
közel két és fél milliárdos költséggel készülõ nagykanizsai javítóintézet megépítése önkormányzati
területen történik. Európai Uniós
forrásból készülõ, állami fenntartású, és állami mûködtetésû intézmény épül a Camping utcában 
emelte ki az igazgató.  Az elnyert
uniós pályázat egyébiránt igencsak
szigorú szabályai alapján 2015 júniusában kell megkezdenie a mûködést az intézetnek. A megfeszített munkának köszönhetõen azonban már május hónap folyamán benépesülhet az intézet. Az ország
legújabb és legmodernebb javítóintézete az Emberi Erõforrások Minisztériuma irányítása, és a Debreceni Javítóintézet tagintézményeként, az én szakmai vezetésem alatt
fogja megkezdeni a mûködését 
mondja a szakmai vezetõ.

Az elmúlt hetekben politikai
nyilatkozatoktól, vagy éppen
hangulatkeltéstõl sem mentes
mendemondákat és újságírói kinyilatkoztatásokat is
hallhatott, olvashatott a kanizsai érdeklõdõ a helyi, megyei
médiákban, de akár "úton-útfélen" is a Nagykanizsai Javítóintézetrõl. Furcsa mód a legilletékesebb ember, részletekbe menõ
nyilatkozatára azonban senki
sem volt kíváncsi. Rajtunk kívül

 Március elsõ napjaiban, az
épülõ dél-zalai intézet honlapján
részletesen, illetve több nyomtatott médiumban kiírásra kerültek
az állásajánlataink. Természetesen
középfokú és felsõfokú végzettséggel bíró munkavállalókat is keresünk a Nagykanizsai Javítóintézetbe. Vegyük sorra: ápoló-gyermekfelügyelõ, élelmezésvezetõ,
gépkocsivezetõ-eljáró, gondnok,
gyermekfelügyelõ, karbantartó,
konyhai kisegítõ, könyvelõ, mosodai alkalmazott, munkaügyi elõadó, pénztáros, raktáros, rendész,
szakács, takarító és titkárnõ-adminisztrátor munkakörökbe keresünk középfokú végzettséggel
rendelkezõ munkatársakat. A felsõfokú, tehát fõiskolai vagy egyetemi végzettséggel betölthetõ álláshelyeink pedig a következõk:
tagintézmény-vezetõ, igazgatóhelyettes, otthonvezetõ, növendékügyi elõadó, orvos, gyógypedagógus, pszichológus, nevelõtanár,
oktató-nevelõtanár, szakoktató,
utógondozó. Közel 130 betöltendõ
álláshelyre keresünk kollegákat,
akiket a szép számú jelentkezõk
közül a Debreceni Javítóintézet által felállított szakmai bizottság
fogja kiválasztani egy többlépcsõs, az alkalmasságot is tesztelõ
pályáztatási eljárás végeredményeként  részletezte Magyari
László.
A Debreceni Javítóintézet igazgatója ezután körbevezetett a majdnem kész intézetben. Az épületegyüttes négy, jól elkülönülõ szárnyának hatalmas kerítései és vastag
falai közé május végére várhatóan
megérkeznek a gyerekek, és munkába áll a rájuk vigyázó, õket nevelõ alkalmazotti gárda is.
 Milyen belsõ elosztás és rend
szerint kezdi meg a mûködését a
javítóintézet?  tettük fel a kérdést
a szakmai vezetõnek.
 Kezdjük a külsõ védelemmel:
két drótkerítés, valamint egy öt
méter magas vasbetonfal öleli
körbe az intézményt. A fal magát
az épületkomplexumot zárja le,
aztán egy négy méter magas drótkerítés az ingatlan külsõ részét
keríti, míg a telekhatárt egy újabb
két méteres fémkerítés szegélyezi. Közel 100 biztonsági kamera,
több száz méternyi NATO tüskésdrót, vasrácsok, mozgásérzékelõk
garmadája és kéttucatnyi rendész
fog vigyázni arra, hogy a kanizsai

javítóintézet valóban kielégítse a
legmagasabb szintû biztonsági
követelményeket is - sorolta az
igazgató. - Az intézethez érkezõ
egy tágas parkolóban hagyhatja a
személygépkocsiját, majd a beléptetõ-rendszeren keresztül érhet el az elsõ épületbe. Ennek
földszintjén, rögtön a fõbejárat
mellett fog mûködni a rendészet,
amely a javítóintézet technikai
központja is lesz egyben, hiszen
innen fogják irányítani a szolgálatban lévõ rendészek a biztonsági rendszereket. Ebben az elsõ
épületben található az igazgatási,
növendékügyi és ügyviteli irodák
többsége, ugyancsak az igazgatói
iroda is. Még ugyanebben az épületben lesz a garázs-beálló is. Illetve még egy tágas, és világos
terem helyezkedik el itt, a rendészeti részleg mellett: ez lesz az
úgynevezett látogatói. A fogva
tartott fiatalok itt találkozhatnak
és beszélgethetnek hozzátartozóikkal. Ami szintén lényeges: még
egy lift is beépítésre került, hiszen gondoltunk a mozgássérültekre is  mondta Magyari László.
 A következõ két épületrészben az elõzetes letartóztatásban
lévõ, vagy javítóintézeti ítéletüket töltõ kamaszok körletei, és a
tan-, valamint a közösségi termek, vizesblokkok és mosoda
kaptak helyet. A gyerekek körletei a kétszintes épületekben úgy
vannak kialakítva, hogy azok
közel legyenek a tantermekhez
és a délutáni, szakmai foglalkozások szintereihez. Egy-egy körletet elektronikus védelemmel
ellátott, kártyával nyitható biztonsági vasajtó zár el a többi ré-
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szektõl, amely körletek mindegyikében vizesblokk, közösségi tér és 3-4 lakószoba áll a gyerekek rendelkezésére. A 12 fõs
körletek mindig zárva vannak,
de az adott körleten belül található lakószobák  bár fém ajtókeretekkel ellátott vasajtók zárják , általában nyitottak, így ott
szabadon mozoghatnak a fiatalok  sorolta a tudnivalókat a
szakmai vezetõ.
 Az épületrészeket egy hatalmas folyosó köti össze, ezen
keresztül juthatunk el a negyedik épületbe. Ennek földszintjén lesz a konyha és az ebédlõ,
az elsõ emeleten pedig a valóban tágas és hatalmas tornaterem. Mint egy bentlakásos iskola, majdnem úgy fogunk mûködni, csak innen a gyerekek
nem járhatnak haza. Az összekötõ folyosóról lehet kijutni az
ötméteres falakkal körülvett,
külsõ sportpályákra és pihenõterekbe, míg a drótkerítésekkel
körülvett konyhakert és veteményes az épületkomplexum
mögött lesz elhelyezve. Ezt a
gyerekek fogják mûvelni és
gondozni, ami a javítóintézeti
nevelés hatékony része. E nevelés optimalizálása érdekében
tervezzük egy kisház kialakítását is, ahol néhány háztáji állat
kap majd helyet, amiket szintén
a fiatalok fognak ellátni, gondozni. Külsõ munkára vagy
foglalkozásokra csak tanári és
gyermekfelügyelõi biztosítással
járhatnak majd ki az azt kiérdemlõ kamaszok: itt elsõsorban, jelen tudásunk szerint az
állatotthon árva kutyusainak
gondozása jöhet szóba, persze a
késõbbiekben más egyéb tevékenység lehetõsége is felmerülhet. Örömmel vettük ugyanakkor a Zalaegerszegi Törvényszék nyitott bíróság programját. Az intézményünk beüzemelése után tervezzük, hogy
együttmûködési megállapodást
kötünk a törvényszékkel, illetve
a város érdeklõdõ iskoláival, és
lehetõséget biztosítunk majd az
intézet szervezett körülmények
közötti látogatására mind a
programban résztvevõ gyerekek, mind pedig rendhagyó osztályfõnöki órák keretében érkezõ kamaszok számára  zárta a
beszélgetést Magyari László, a
májusban nyíló kanizsai javítóintézet szakmai vezetõje.
Kanizsa
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Szakmai workshop a PEN-en

Fotó: Varga Mónika
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A Pannon Egyetem Mûszaki
Informatikai Kara, a Kecskeméti Fõiskola és a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány workshopot tartott a Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozására
és bevezetésére elnevezésû pályázat keretében.
Ahogy dr. Pintérné Grundmann
Frida alprojektvezetõ a szakmai
workshopot megelõzõen elmondta, a konzorcium a pályázat eredményeképpen másfél milliárd forintot kap a kapcsolódó kutatások

megvalósítására és egy koordinációs központ kialakítására, mely a
fejlett infokommunikációs technológiák kutatását és piaci bevezetését irányítja országos szinten. A
pályázatot 2012-ben nyújtották be,
a Pannon Egyetem, mint fõpályázó
mellett szerepel a konzorcium másik két tagja, a Kecskeméti Fõiskola és a Kanizsa Felsõoktatásáért
Alapítvány. A befejezés tervezett
idõpontja 2015. március 31.
Az alprojektvezetõ kiemelte, a
központ feladata a hazai szakmai
és tudományos közösség felvértezése a legkorszerûbb infokommu-

nikációs technológiák, valamint a
közösségek tudásának és kreativitásának együttes használatára, valamint a technológiák és az általuk
elérhetõ üzleti modellek bevezetéséhez szükséges elméleti és bizalmi háttér megteremtése. Hosszútávon pedig szeretnék növelni a hazai kis és közepes vállalatok, valamint hátrányos régiók versenyképességét.
 Az informatikus kollégákon
kívül sokan bedolgoztunk ebbe a
projektbe, és megtaláltuk mindanynyian a saját területünknek azt
az elemét, ahol az infokommunikációnak kiemelkedõen fontos
szerepe van. Ez azt üzeni, hogy az
informatika egy széles szolgáltatási struktúra, amire mindent fel lehet fûzni  tette hozzá dr. Birkner
Zoltán, a nagykanizsai kampusz
igazgatója.
Bartók Botond dékánhelyettes
hozzátette, 28 témában végeznek
kutatásokat ebbõl a pályázati forrásból szerte az országban Gyõrtõl
egészen Marosvásárhelyig.
Ezt követõen került sor a workshopra, ahol szakmai elõadásokat
hallgathattak meg az érdeklõdõk.
V.M.

Nyílt nap a kanizsai szennyvíztelepen
A Nagykanizsát és térségét
érintõ csatorna-beruházás fontos eleme a megújult nagykanizsai szennyvíztisztító telep. A
csatornázási munkákat követõ
sikeres próbaüzem után a bevezetett korszerû technológia jóvoltából az összegyûjtött szennyvizek kezelésével csökken a környezet terhelése, javul a felszíni
vizek minõsége. Ki-ki maga is a
saját szemével gyõzõdhetett meg
errõl azon a nyílt napon, amelyen a szakemberek  a Víz világnapja alkalmából  minden
érdeklõdõnek bepillantást engedtek a telep munkájába.
A csatornázási projekt  amelynek
záró fejezete a szennyvíztisztító rekonstrukciója volt  a Nagykanizsa
és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit
fedi le, amelyek közé Nagykanizsa
város még csatornázatlan területei,
valamint a környezõ települések,
Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fûz-

völgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza,
Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak. A nettó 11,1 milliárd forint összköltségû fejlesztésbõl 3 milliárdot
költöttek a szennyvíztelep rekonstrukciójára.
A nyílt napon diákok és felnõtt
érdeklõdõk egyaránt megismerkedhettek azzal a technológiai fejlesztéssel, amelynek eredményeképpen a telep immár alkalmas a
nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai
tisztításra.A látogatók megtekinthették azt a korszerû és gazdaságos
iszapkezelési eljárást is, amelyet a
keletkezõ fölösiszap kezelésére vezettek be a korszerûsítés során.
Ezzel lehetõség nyílik nemcsak
a tisztítás során termelõdõ nagy
mennyiségû biogáz hasznosítására, hanem a maradék iszap komposztálására is  a keletkezõ komposzt nagyszerû talajjavító adalékanyag.

A szennyvíztisztító telepre a
Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkezõ településeirõl (Nagykanizsa, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény, Iharos,
Inke), valamint a projekt keretében
újonnan ellátandó 12 településrõl érkezik a szennyvíz. Így a telepen öszszesen 18 település szennyvizét kezeli az üzemeltetõ, az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévõ
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.
A fejlesztés következtében  a
korszerû iszapkezelésnek köszönhetõen  jelentõsen csökkent a
környezet terhelése. A beruházás
eredményeképpen érzékelhetõen
javul a tisztított vizet befogadó felszíni víz  a Dencsár-árok  és
közvetve a Principális-csatorna
vízminõsége. A nyílt napon a telepre látogatók minderrõl a vízminõséget ellenõrzõ laboratóriumban
is meggyõzõdhettek.
Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Napfogyatkozást figyeltünk
az Erzsébet téren

A napfogyatkozás látható volt
szemüvegen, távcsövön, camera
obscurán, tésztaszûrõn át, illetve Erzsébet királyné szoknyáján.
Gazdag Attilától, az egyesület
elnökétõl megtudtuk: rendelkezésre állt két, napmegfigyelõ
szûrõvel ellátott lencsés távcsõ,
egy napkivetítõ lencsés távcsõ,

Múlt pénteken részleges napfogyatkozást figyelhettünk meg
Magyarország teljes területérõl.
A fogyatkozás mértéke közel 60
százalékos volt, idõtartama mintegy 2 óra 20 perc. A kanizsai érdeklõdõket a Nagykanizsai Amatõr Csillagászati Egyesület tagjai
9 óra 30-tól délig 8 eszközzel várták az Erzsébet térre.

és egy hasonló, papírból készített, amúgy üveglencsés, tükrös
berendezés, továbbá egy kimondottan napmegfigyelésre készített egyszerû, fadobozos eszköz,
valamint érdekességként egy
spektrográf, melyen keresztül a
Napnak a színképét lehetett
megtekinteni. Ezen kívül tésztaszûrõvel és lyuktávcsõvel, kamera obscurával is bemutatták,
hogy milyen könnyen lehet megfigyelni a jelenséget. A tésztaszûrõn lévõ lyukak sok-sok leképezett kis Napot mutattak. A téren látható és használható volt
még az egyesület legújabb technikai fejlesztése, egy másik camera obscura, ami egy tükör elven mûködve, azaz egy sima síktükörrel vetítette ki az 50 méterre  Erzsébet királyné szobrának
talapzatánál , elhelyezett vetítõernyõre a fényt, azaz a Napnak
a csorba fényét.
A következõ, hazánkból is látható részleges napfogyatkozásra még
közel 5 évet kell várnunk, ami
2020. június 21-én következik be,
azonban az igen csekély mértékû
lesz.
B.E.

V. Thúry Portya járõrversennyel
A Thúry Baranta Közösség 
Vitézlõ oskola idén is megemlékezik Thúry György életérõl halálának 444. évfordulóján. A közösség az NTE 1866 Egyesület
Íjász Szakosztállyal és a Kanizsai Kulturális Központtal közösen szervezi eseményét, mely
portyából, koncertbõl, élménybeszámolóból és erõpróbából áll.

az érdeklõdõk elé.
Ahogy Vörös András kiemelte április 11-én kerül sor a portyára és a
járõrversenyre a Nagykanizsa,
Kerecseny, Orosztony közötti 27 kilométeres útvonalon. A járõrversenynyel a régmúlt idõket szeretnék megidézni, amikor kisszámú vitézlõ alakulatok az egész közösség dicsõségét vitték. A megmérettetésen három
fõs osztálytársi csapatok vesznek
részt több kategóriában, általános és
középiskola, ahol külön feladat lesz
az alsós és a felsõs diákoknak. A fel-

Újabb
2 tonnányi
állateledel
érkezett a
menhelyre

Nemrégiben számoltunk be
róla, hogy a Mars Magyarország Bt. és a Magyar Állatvédõ
és Természetbarát Szövetség,
Etessük együtt a menhelyek
kutyáit és cicáit! címmel meghirdetett országos pályázatán a
nagykanizsai állatotthon is sikerrel vett részt.

adattípusok megoldása gyorsaságot,
erõt, észt, leleményességet, egy szabadon választott népdal eléneklését,
a Himnusz és a Szózat ismeretét
igénylik. A gyülekezõ reggel fél
nyolckor lesz a Pálma vendéglõnél,
tervezett megérkezés Orosztonyba
este hét óra körül várható.
A portyára és járõrversenyre az
április 2-án a Medgyaszay Házban
tartandó rendezvényen, este 6 órától lehet regisztrálni.

A menhelyet mûködtetõ Élettér
Állat- és Természetvédõ Egyesület
egy évre elegendõ Pedigree kutya,
és majd egy tonna Whiskas macskatápot nyert. A sikeres pályázat
miatt felszabaduló összegbõl az
egyesület az állatotthon 2006-ban
épült kenneljeinek betonaljzatát és
a kennelek közötti utakat újítja fel
az idei évben, elõreláthatólag a
nyár folyamán. A minap immár a
második szállítmány, újabb 2 tonna állateledel érkezett meg az állatotthonba a pályázaton elnyert eleségbõl. Azért tartom fontosnak
idõrõl-idõre beszámolni a sikeres
pályázatunkról, pályázataink állásáról is, hogy a város lakói láthassák: komoly, megfeszített munkát
folytat a menhely vezetõsége azért,
hogy a térség legmodernebb és
legjobb állatmenhelyévé, egyfajta
követendõ példává is válhassunk
 tájékoztatta a Kanizsa Hetilapot
dr. Papp Attila sajtóreferens.

V.M.

Kanizsa

Fotó: Varga Mónika

 Idén immáron ötödik alkalommal szervezzük meg a Thúry Portyát. Április 2-a Thúry György halálának évfordulója, amikor a városban található Thúry-szobrok tövében helyezünk el koszorút négy
órától. Ezt követõen hat órakor veszi kezdetét a Medgyaszay Háznál
a tûzgyújtás, koncert és élménybeszámoló  mondta a sajtótájékoztatón Vörös András, a szervezõk
képviseletében.
Hozzátette, Kátai Zoltán énekmondó ad elõ dalokat, majd
Csepin Péter végvári hagyományõrzõ vetítettképes élménybeszámolót tart a limanovai emlékportyáról. Ugyanezen a napon nyílik
Markó Roland fotóiból kiállítás,
mely Európai legszebb várait tárja
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Az 5 Perc Angol a világ legjobb
angolnyelv-oktató portálja

A Macmillan Education, mely
a világ egyik legnagyobb angolnyelv-oktató kiadványokat gyártó és forgalmazó kiadója, idén is
meghirdette a Love English
Awards elnevezésû versenyét. Az
elsõ díjat idén az 5 Perc Angol
nyerte el, 2012 után már másodszor. A kiadó a világ legkedveltebb, ugyanakkor legsokoldalúbb és legelhivatottabb online
angolnyelv-oktató portáljait ismeri el.
A szavazást ezúttal is a legkompetensebbekre, a nyelvtanulókra
bízták. A magyar weboldal maga
mögött hagyta a BBC Learning
English-t vagy a British Council
oldalt. Tóth Péter, a cég tulajdonosa azt mondja, a siker joggal
Nagykanizsa érdeme is, hiszen városunkban született és részben itt
végezte tanulmányait.
 Édesanyám 19 évig a nagykanizsai állami gazdaságnál volt titkárnõ, édesapám a nagykanizsai
Tungsramban mûvezetõként, majd
gyáregység vezetõként késõbb a
GE alatt európai beszerzési vezetõként dolgozott, és európai alelnökként ment nyugdíjba  emlékezett vissza a tulajdonos.
Iskolai tanulmányai rendkívül
kalandosan alakultak. Az akkori
Andrejka Jenõ általános iskolában
kezdett, elõtte 2 és fél évig Pakisztánban éltek, majd az általános iskola 3-4. osztályát már Amerikában járta. Innen a Zrínyibe került,
és ott is végezte el a 8. osztályt,
majd a Zsigmondy-ban folytatta,
de az érettségit a Cserhátiban tette
le. Érettségi után az angliai Middlesex egyetemre járt, ahol angol-

tanári és menedzsmentképzéseket
tanult.
 Az egyetem után 1999-ben
Budapestre kerültem, ahol egybõl
egy nyelviskolát alapítottam,
majd még abban az évben egy nagyobb projekthez tanárokat kerestem. Ekkor adtam fel egy álláshirdetést, amire Szalai Nóri is jelentkezett és három nap után már
együtt éltünk, azóta is napi 24
órában mindent együtt csinálunk.
Szerelem volt elsõ látásra. Nagykanizsára azóta is sokszor ellátogatok, sõt voltak nagykanizsai céges tanítványaink is  emelte ki
Tóth Péter.
A nyelviskolájukat 1999-ben
alapították, ahol céljuk az volt,
hogy az akkor megszokott hagyományos, nagycsoportos, unalmas
kurzuskönyveken alapuló oktatással szakítva 3-5 fõs csoportokban,
saját tananyagokból oktassák a diákjaikat.
 2003-ban kezdtünk el az akkor már szépszámú hallgatónknak
a tantermi oktatást kiegészítendõ
mini nyelvleckéket küldeni emailben. Ezek a rövid, szórakoztató feladatok és érdekességek hamar nagy népszerûségre tettek
szert, a hallgatók elkezdték tovább küldeni ezeket ismerõseiknek, így 2005-ben már közel 4000
virtuális diákunk volt, ma pedig
már több mint 200 ezer regisztrált
olvasó követ minket nap, mint
nap. Ekkor döntöttünk úgy, hogy
a két éves leckearchívumhoz elkészítjük az www.5percangol.hu
weboldalt is, ahol a napi leckék
mellett további érdekességeket is
találhatnak az olvasók  részletezte Tóth Péter.

Hozzátette, 2009-ben, a nyelviskola fennállásának 10. évében,
döntöttek úgy, hogy  bár nagyon
sikeresen mûködött az iskola, több
mint 22 tanteremmel és 70 tanárral
 a személyes oktatást befejezik,
és a továbbiakban csak a kreatív
tananyag-alkotásnak szentelik az
idejüket.
Ahogy elmondta, az 5 Perc Angol elnevezés arra utal, hogy érdemes naponta egy kicsit  legalább
5 percet  foglalkozni az angol
nyelvtanulással és nyelvgyakorlással, mert ez sokkal hasznosabb
hosszú távon, mint a kampányszerû tanulás hébe-hóba.
A weboldalon több ezer ingyenesen elérhetõ leckét  olvasásértés, hallás utáni értés, interaktív
feladatok, cikkek, stb.  találhatnak az érdeklõdõk minden szinten, és szinte minden témában.
Céljuk az, hogy a tanulni vágyók
kedvük szerint választhassanak
maguknak tanulnivalót, és bármikor, bárhol gyakorolhassanak, hiszen a weboldal mobiltelefonról
és táblagéprõl is tökéletesen elérhetõ.
 A leckék összeállításánál
igyekszünk figyelni arra, hogy a
heti témához kapcsolódó négy lecke közül mindenki találjon a saját
szintjének megfelelõt, illetve,
hogy minden leckébõl tudjon tanulni mindenki legalább pár szót
vagy kifejezést. Törekszünk arra,
hogy ne csak szintben, hanem témában is változatosak legyenek a
mini tanulnivalók nap, mint nap 
tette hozzá.
Elsõ könyvünk az 5 Perc Angol Igeidõk volt, majd ezt követte két év múlva, 2007-ben az 5
Perc Angol Kezdõknek és Újrakezdõknek. 2012-ben jelent meg
a Beszélõ Tanulókártyák kiadványuk, amely egy különleges,
száz párbeszédet tartalmazó kártyacsomag, amely hanganyagait
telefonnal is meg lehet hallgatni.
2014 decemberében jelent meg a
Kezdõknek és Újrakezdõknek
könyvek folytatása, az 5 Perc
Angol Újrakezdõknek és Gyenge
Középhaladóknak, amely az elsõ
részhez hasonlóan önálló tanulásra készült, és egy komplett
feladatgyûjtemény, illetve letölthetõ hanganyag is tartozik hozzá.

 Az 5 Perc Angol Magazin
nyomtatott változatát 2009 októberében keltettük életre, amely
nem más, mint egy bulvár-életmód
magazinnak álcázott angol
nyelvoktató havi magazin, melyben különbözõ témákon keresztül
gyakorolhatják a tanulók a nyelvet. A cikkekhez szószedet, illetve
brit és amerikai hanganyag is tartozik  mutatta be a magazint Tóth
Péter.
Idén januárban ismét sikerült 
immár másodszorra  elsõ helyen
végezniük a Macmillan Education
Love English Awards versenyén,
amely a világ legnépszerûbb angolnyelv-oktató weboldalait keresi
évrõl évre. A szavazás során maguk mögé utasították a British
Council és a BBC Learning English oldalát is. A szavazást ezúttal
is a legkompetensebbekre, a
nyelvtanulókra bízták.
 Ismét egy nagyon pozitív viszszacsatolást kaptunk arról, hogy az
olvasóink szeretik, amit csinálunk,
hasznosnak tartják a leckéinket és
szeretnek velünk tanulni, hacsak 5
percet is naponta  zárta Tóth Péter.
Varga Mónika

Kérlek, segíts
Kérjük, támogassa Ön is adója 1%-ának felajánlásával a
nagykanizsai állatmenhelyet
üzemeltetõ
Nagykanizsai
Élettér Állat és Természetvédõ Egyesületet!
Tisztelettel kérünk mindenkit,
elsõsorban Nagykanizsa polgárait, hogy lehetõség szerint a
nagykanizsai árva kutyusokat
támogassák adójuk 1 százalékának felajánlásával!
Az "Élettér" Állat és Természetvédõ Egyesület adószáma: 18954650-1-20
Egyesületünkrõl, tevékenységünkrõl, elérhetõségeinkrõl
minden fontos és lényeges információt megtalálhat a
http://www.eletter-kanizsa.hu
oldalon.
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Tavaszi lomtalanítás

7

Kulturális keret 2015.

Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is elõzetes egyeztetés szerint lomtalanítunk. A lomtalanítási akció április 8-tól május 9-ig
tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 23-tól április 17-ig,
munkanapokon 1300-1600-ig a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 93/537-380as telefonszámán lehet bejelenteni. A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen jelenthetik be a cég Vár u. 5. sz. alatt lévõ szállítási irodájában.
A közösen leegyeztetett idõpontra a Szolgáltató a lomhulladék mennyiségétõl
és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi házas övezetbe tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.
Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén, szombatonként
történõ lomtalanításra van lehetõség (04.11., 04.18., 04.25., 05.09.). A háztartásban keletkezett lomot az ingatlan elõtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy a célgépek és a dolgozók könnyen meg tudják közelíteni. Kérjük, hogy a kisebb méretû lomhulladékot zsákban vagy dobozban szíveskedjenek kitenni, a szétszóródás megelõzése érdekében!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során kizárólag nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyûjtõedény méreteit meghaladó lomhulladék kerül elszállításra, tehát a lom továbbra
sem tartalmazhat háztartási hulladékot, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illetve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!
A Szolgáltató egy helyrõl csak egyszer tudja elvinni a kirakott lomot.
A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térítésmentesen adhatók le a háztartásokból származó elkülönítetten (szelektíven)
gyûjtött hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok, valamint háztartásonként évente 5 db személyautó gumi. Kérjük ezért, hogy az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér és színes üveg, papír, mûanyag,
fémdoboz, italos kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki, használják a kihelyezett elkülönített (szelektív) hulladékgyûjtõ szigeteket és a hulladékudvart.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy a lomtalanítás költségeit a rendszeres
hulladékszállítás bevételei fedezik, ezért a rendezetlen, szüneteltetett szerzõdésû, illetve díjhátralékos ügyfeleinktõl a lomhulladék nem kerül elszállításra.
A szabálytalan közterületi hulladék-kihelyezést a Közterület-felügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják!
A háztartásoknak, társasházaknak lehetõsége van fenti a lakossági lomtalanítási akciótól eltérõ idõpontban, térítés ellenében is lomtalanítást rendelni a Szolgáltatótól.
Via Kanizsa Zrt.

Balogh László, a nagykanizsai 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától 17
óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
0630/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedõ György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap 1. keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Szõlõsi Márta, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap I. hétfõjén 17,00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Dr. Erdõs László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje a palini és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától
18 óráig a Palini Általános Iskolában. Aznap 18.30 órától 20.00 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény Idõsek 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, Ûrhajós utca, Akácfa utca, Bethlen Gábor utca, Cserfõ hegy, Cserfõ út, Dózsa György utca
1-tõl 95/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-tõl 114/8-ig páros házszámok, Egry József utca, Kinizsi utca 74-tõl az utca végéig páros házszámok,
Kinizsi utca 91-tõl az utca végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

Tájékoztatás bölcsõdei jelentkezésrõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értesíti a Tisztelt Szülõket, hogy a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde a 2015/2016. nevelési évre vonatkozó jelentkezéseket 2015. április 14-15. 8-17 óra között fogadja az intézmény Rózsa u. 7/A. szám alatti székhelyén.
A jelentkezési lapok letölthetõk a bölcsõde honlapjáról: www.egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu. A bölcsõdei felvételekrõl a jelentkezést követõen az intézmény vezetõje értesíti a szülõket.
A bölcsõdei jelentkezéshez kapcsolódóan 2015. március 28. napján, szombaton
délelõtt 9-12 óráig "Bölcsõdenyitogató" keretében az intézmény az érdeklõdõ
családok részére lehetõséget biztosít az egyes tagbölcsõdék (Belvárosi Bóbita
Bölcsõde Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Meseház Bölcsõde Nagykanizsa, Attila u. 7., Napraforgó Bölcsõde Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde
Nagykanizsa, Rózsa u. 7/A.) megtekintésére, megismerésére.

Idõtálló sírkõ, minõségi nyersanyagból

a Temesi Gránittól

A szakszerû kivitelezés szintén létfontosságú, amikor elhunyt szeretteinknek síremléket
állíttatunk.
Így az sem mindegy, kire, mely
cégre, szakemberre bízzuk a megvalósítást. A miklósfai Temesi
Gránit 1979 óta foglalkozik sírkõ,
síremlék tervezésével, építésével,
valamint az ehhez szükséges
nyersanyag, mészkõ, márvány és
gránit feldolgozásával.
 Az idõtálló emlékmûhöz elengedhetetlen a minõségi alapanyag. Mészkõbõl, gránitból és
márványból egyaránt készítünk
síremlékeket  fogalmazott ifj.

Temesi László, aki az ezredforduló óta vesz részt a családi vállalkozás irányításában. Mint elmondta, manapság legnépszerûbb
a tartós és esztétikus gránit, ám
sokan választják a mészkövet sírkõ nyersanyagának.
A szakember arról is beszélt,
mikor célszerû  a temetést követõen  legkorábban síremléken
gondolkodni.
 Tanácsos megvárni az egy esztendõ elteltét, mivel a sír ez idáig
folyamatosan süllyed. Ami pedig a
megfelelõ évszakot illeti, mi egész
évben dolgozunk, viszont decembertõl március elejéig soha nem
építünk síremléket a temetõben, ki-

véve, ha az idõjárási
viszonyok megfelelõek. Mivel a jeges,
zimankós,
esõs, azaz a szélsõséges idõjárás kárt
tehet benne. Ezekben a hónapokban természetesen megrendelést felveszünk, azonban pusztán
a majdan felállítandó elemeket
gyártjuk le mûhelyünkben. Tavaszszal, a jó idõ beköszöntével már
kint, a sírkertekben dolgozunk:
általában 2-3 hétig tart a komplett
sírelmék felállítása  összegezte.

Temesi
László elmondta, öt év
garanciát vállalnak a cégük által
készített síremlékekre. Illetve,
ügyfeleik egyedi elképzeléseit
minden esetben szem elõtt tartják,
csakúgy a tervezési-kivitelezési
munkák során.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Álláspályázat:
Vagyongazdálkodás vezérigazgató

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsai Vagyongazdálkodási Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyûlés határozott idõre, 2015. július 1. naptól kezdõdõen
2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási
szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: vagyonkezelési, mûszaki, beruházási, pénzügyi,
gazdasági területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- az egyetemi vagy fõiskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy
- nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: "Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság megtárgyalja.
- A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertõl kérhetõ. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
143/4/2014.(VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.

2015. március 26.

Álláspályázat:
Via Kanizsa vezérigazgató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló
VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
Feladat:
A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl szóló
2009. évi CXXII. törvényben, valamint a Zrt. alapszabályában az igazgatóság jogkörét is gyakorló vezérigazgatói tisztségre meghatározott feladatok ellátása.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
A vezérigazgatót a közgyûlés határozott idõre, 2015. július 1. naptól kezdõdõen 2020. június 30-ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl
számított 4 hónap.
A vezérigazgatói feladatok ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Zrt. Javadalmazási Szabályzatában, valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi, fõiskolai végzettség, vezetõi gyakorlat, az alábbi területek valamelyikén eltöltött gyakorlat: városüzemeltetési, vagyonkezelési, gazdálkodási,
mûszaki, beruházási területek.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- egyetemi vagy fõiskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy
- nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt;
- vele szemben a Ptk. 3:22. § (4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn;
- a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
- más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött vezetõ tisztségviselõi
megbízás után részesül-e javadalmazásban;
- milyen díjazásra tart igényt;
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez;
- pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e;
- a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen - az erkölcsi
bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 30.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban kell benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: "VIA Kanizsa Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázat".
A pályázat elbírálásának módja és határideje:
- A határidõben benyújtott pályázatokat a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottság - a pályázók meghallgatásával - véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra.
- A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést - a pályázók meghallgatása
nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
- A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghallgatásával, várhatóan a 2015. májusi soros ülésén hozza meg.
A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további
felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor
polgármestertõl kérhetõ. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu),
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
A pályázat közzététele Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése
142/4/2014. (VI.05.) számú határozatának felhatalmazása alapján történik.
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Kulturális keret 2015.

Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különbözõ
méretben és hosszban kaphatóak.
,

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

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. április 30-ig érvényes.

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

Az akció május 31-ig tart.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2015. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.)
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: a támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a
múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi
tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására, megõrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ
részvételre;
d) a mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre,
a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az
építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegû civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre: Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint
egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás. A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek
100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül
a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a
pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat
más pályázaton elnyert vagy egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági
Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. II. em.12. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2015. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

Gyermek használt ruha, cipõ, játék,
kiegészítõk.
Felnõtt használt ruha, cipõ, lakástextil,
bizsuk, egyedi készítésû ékszerek.
Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: Helga ruhái kicsitõl a
nagyig csoportban.

Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülõ árukészlettel várom vásárlóimat!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

11.qxd

11.qxd
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2015. évi verseny- és élsport keret

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala 2015. április 05-tõl 2015. április 20-ig Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén a "Veszettség
elleni védekezés részletes szabályairól" szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdése alapján ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos: Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelõre történõ kihajtása, ott tartózkodása.
A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történõ felvezetés engedélyezett!

Versenytárgyalás - 4372. hrsz.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti a Nagykanizsa 4372 hrsz-ú, kivett szociális otthon megjelölésû
ingatlanát.
A versenytárgyalás ideje: 2015. február 12. után visszavonásig minden csütörtökön 10 óra 00 perc idõpontban.
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 59.690.000 Ft. Információ
kérhetõ: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., fsz. 2. iroda, tel.: 0620/849-2330,
0620/849-2328, 0620/849-2466.
Az ingatlan megtekintése elõre egyeztetett idõpontban munkanapokon reggel 9 és délután 15 óra között biztosított. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap HÍREINK és FELHÍVÁSOK valamint a BEFEKTETÕKNEK / Ingatlan értékesítés menüpontok alatt.

Forgalomkorlátozás a Sugár utcában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Sugár utcában (Rozgonyi u.  Királyi Pál u., szakaszokon) március 11. (szerda) 8,00
órától várhatóan 2 hónap idõtartamig a Délzalai Vízmû ZRt. a meglévõ
ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor. A közlekedés az érintett szakaszokon Dél  Észak irányban
egyirányú lesz. A munkavégzés idején a Napraforgó térrõl induló 8, 8Y jelzésû helyi járatok Észak - Dél irányban módosított útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Délzalai Vízmû Zrt.

Pályázati felhívás - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2015. évi verseny- és élsport keret felhasználására
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: rendelet) alapján a 2015. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny- és élsport mûködésének, a verseny- és élsport mûködéséhez szükséges létesítmény fenntartásának, mûködtetésének, sportrendezvények támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2015. évi támogatása.
A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
mûködõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ
és elfogadó, az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyek, gazdálkodó szervezetek.
A támogatásra rendelkezésre álló összeg 62 000 E Ft.
Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példányban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2015. április
15. napjáig kell eljuttatni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em.,15. ajtó
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu

Közalkalmazotti álláspályázatok
Az Emberi Erõforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi
munkakörökre: a Zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, a Palini Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:
- Kiskanizsai Általános Iskola iskolapszichológus munkakör betöltésére
- Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk a www.nagykanizsa.hu
honlapon az Álláskínálat/Egyéb álláskínálat menüpontban.

NK5 - A MURA-MENTÉN TEMATIKUS ÚT
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ)  SZEPETNEK
TÓTSZERDAHELY  LETENYE NAGYKANIZSA

Célcsoport:
napi kirándulók, gyenge/közepes erõsségû túrát kedvelõk, fiatal felnõttek, középkorúak, akár családok is.

Az alábbi kirándulás a dél-zalai térség Muramenti településeit érinti, a forduló Letenye kisvárosában történik, ahol nyáron egy kellemes fürdõzésre
van lehetõség a termálfürdõ területén. Az út közel 65
km, egyszerû, zömében sík terep, mégis a hossza miatt a rutinosabb kerékpározóknak javasolt.

A Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra elsõ javasolt megállója még a városban található, a fõtér szomszédságában található az Alsótemplom és kolostor, amely
az egyik legértékesebb barokk mûemléke a településnek.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak 3 óra, túrázóknak 5 óra, családoknak A fél táv javasolt, nyáron A nyugati irányba tartó út áthalad a kiskanizsai városréletenyei fürdéssel.
szen, amelynek központjában található a Sarlós Boldogasszony-templom és a Polgári Olvasókör székháza.
Szepetnek legjelentõsebb kultúrtörténeti emléke az
1752-ben felszentelt, barokk stílusú, mûemlék jellegû
katolikus templom. Az 19. században épült evangélikus
templom is figyelemre méltó. A falu nevezetes szülötte
Királyi Pál (publicista, politikus, Dalmácia ismerõje).
Emlékét a Szabolcs Péter szobrász által készített bronz
http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/prog- dombormû õrzi. Szepetneken egy 23 hektáros víztározó
Útvonal hossza:
63 km.

ramcsomagok/nk5-mura-menten-tematikus-ut/

is található, mely több lehetõséget kínál: a Szepetneki
Horgászegyesület rendszeres telepítéssel jó fogást ígér a
helyi és környékbeli horgászoknak, a tó környéke kellemes idõtöltést biztosít a családoknak, turistáknak.
Tótszerdahely a hét horvát kisebbség lakta község egyike.
A település egyik büszkesége a szépen felújított Fedák Sári
kúria, amely a térségbe érkezõ turista csoportok számára kínálja a szálláslehetõséget. Azonban a helytörténeti gyûjtemény is nagymértékben hozzájárul a kultúra terjesztéséhez.
Letenye közvetlenül a magyar-horvát határ mellett, a
Mura-folyó mentén helyezkedik el. A város központjában,
fõtere mellett magasodik a Szentháromság templom. A
templom közelében található az Andrássy-Szapáry kastély,
mely jelenleg mûvelõdési házként funkcionál. Háta mögött a csodálatos parkban lelhetõ fel a város fa építményû
könyvtára, mellette pedig egy több mint 500 éves, hatalmas platánfa. A park mögött húzódik a város strand- és termálfürdõ. A település déli határában kanyarog a szeszélyes
Mura, amely horgászásra és vízi evezésre is alkalmas. Vadregényes tája lenyûgözõ látványt tár az ide látogató vendégeknek, turistáknak.
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Hogyan készül?

Magyarország legszebb konyhakertjei
Keressük Nagykanizsán is a legszebbeket!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015.évben is csatlakozott a A legszebb konyhakertek- Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz.
A versennyel, jelentkezéssel kapcsolatban bõvebb információt dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó, programkoordinátor nyújt a 06 20 3990726
telefonszámon.

JELENTKEZÉSI LAP
Jelentkezõ neve: ...............................................................................................
Nõk esetében születési név: .............................................................................
Címe: ................................................................................................................
Elérhetõség  e-mial: .................................... telefon: .....................................
Minõsége:

c Tulajdonos

c Megmûvelõ

A benevezett konyhakert címe:
...........................................................................................................................
Nevezési kategória:
c Balkon: Erkélyen kialakított

c Zártkert 1: zöldséges

c Mini: 50 m2-ig

c Zártkert 2: gyümölcsös

c Normál: 50 m2 felett

c Zártkert 3: vegyes

c Közösségi: csoportok, szervezetek
Fotót várhatunk-e a kertrõl?

cIgen

cNem

cMég nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben? .......................................
..........................................................................................................................
A Jelentkezõ és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megmûvelõje ezen
jelentkezésével kinyilvánítja, hogy A legszebb konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei 2015-ös programban önként vesz részt, a nevezés
feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a zsûri tagjai  elõzetes
idõpont egyeztetés után  két alkalommal (május 1. és augusztus 15. között)
kertjét megtekintsék.
FONTOS! Az azonosítás érdekében a beküldött fotón kérjük feltüntetni,
hogy mely kertrõl készült!
Bírálatnál elõny: Öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes mûvelés, komposztálás, szerves tápanyag utánpótlás, öntözés lehetõleg csapadék
vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása (madáretetõ, madáritató és odú), fûszer- és gyógynövények jelenléte a
kertben!
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése kötelezõ!

A Farkas Ferenc Énekegyüttes hangversenye
 Húú, ha elõbb tudom, biztos elmegyek meghallgatni
õket!  a kedves olvasó is járt
már így? Ezt elkerülendõ: a virágvasárnapi, március 29-i fél
4-es felsõtemplomi minõsítõ és
lemezbemutató koncert elõtt
beszélgetünk. A vonalban a
Farkas Ferenc Énekegyüttes
karnagya, Baráth Yvette.
 Mit jelent nevükben az énekegyüttes?
 Létszámunkra utal, tizenheten vagyunk. Határeset, még nem
kamarakórus. Ahogy a kamaramuzsikálásban, itt is, több felelõsség hárul egy emberre, s érzik
is ezt. Például Miskinis mûvében,
a Levavi oculos meos-ban minden ember külön szólam néhol.
 Énekesei milyen végzettségûek?
 Talán meglepõdik, de nagy
többségük teljesen civil. Bár van
köztünk énektanár vagy hangszeres tanár, de mérnök, állatorvos
és jogász is. Persze több egykori
vagy jelenlegi tanítványom is
van, hiszen a zeneiskolában magánéneket tanítok.
 Hogyan kezdõdik egy próba,
egy új mû tanulása? Arra kérem,
ne tekintse, hogy magam is, akár
olvasóink többsége mûélvezõ, de
nem szakember. Ahogy Ön is látott már a tévében olyan filmet:
Hogyan készül? Nemrég arról olvastam, hogyan kell elindítani
egy óceánjárót
 Értem. A próbák elején  erre nem szabad sajnálni az idõt 
azon dolgozunk, hogy kialakuljon a kórushangzás. Harmonikusan simuljanak egymáshoz a
hangok, ne különállóak legyenek. Új mû esetén elõször ki-ki
saját tetszése szerint dúdolja,
szolmizálja, lalázza vagy szöveggel énekli a leblattolt darabot. Mindig õszintén jelzem a
hibákat a szólamok felé, melyeket folyamatosan javítunk. Elõfordult, az énekeseknek nem tetszett egy darab. Úgy lendültek
túl, hogy arra kértem õket, bízzanak bennem, mert tudom,

hogy szép lesz. Utóbb maguk is
belátták. De az is elõfordul, pihentetjük a mûvet. És ez jót tesz
neki.
 Említette a Miskinis-mûvet
 most is énekeljük majd!
 Meghallgattam a YouTubeon mások elõadásában, de az valahogy nem volt olyan, mint az
Önöké. Hiányzott az a harangszó-szerû hangzás a Requiem
aeternam-nál.
 Ugyanis szabadságot adott
erre a szerzõ. Így ez is, a végén az
elcsöndesedés, a suttogás is a magam ötlete.
 Milyen elengedhetetlen munka folyik még a próbákon?
 A hangképzési gyakorlatok.
Ezáltal tudják uralni saját testüket az énekesek. Hogy tudják irányítani az izmaikat, a hangképzõ
szerveiket. Ezt vehette észre a
YouTube-ot hallgatva, nálunk
természetesebb, szárnyalóbb a
hang. Így marad fiatalos és csengõ hosszabb igénybevétel esetén
is. Ezzel a rugalmas énekléssel el
lehet kerülni, hogy elfáradjon a
hang a nap végére. Mindenkinek
szüksége lenne egyéni hangképzésre, sajnos nincs elég idõm.
Örülök, hogy egyre többen fölismerik ennek szükségességét. Sokat köszönhetek elõdeimnek, tanáromnak Szentendrey Zsuzsa
néninek.
 Visszatérve beszélgetésünk
elejére, az óceánjáró elindítására. Úgy tûnik, a karnagy munkája bonyolultabb.
 Nézze  nevet, nem vezettem még óceánjárót, nem tudom
összehasonlítani. De tény, itt eleven emberekkel dolgozom. Érezni kell, egy hosszú nap végén kit
mennyire lehet terhelni.
Ugyanakkor azt is el szeretném
érni, hogy hatékony legyen a
munka. És arra sincs garancia,
hogy minden dal mindig ugyanúgy szóljon. De azt hiszem, ez
benne a szép.
 Jó felkészülést kívánok vasárnapi koncertjükhöz!
 Köszönöm, énekeseim nevében is.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Ecsetvonások

Március 27. 19 óra
BUDAPEST BÁR KONCERT

2014-ben két lemezt jelentettek meg,
Húszezer éjszakás kaland és Délutáni
csókok címmel. A koncerten ezekbõl a
dalokból és a régi kedvencekbõl is válogatnak. Zenészek: Farkas Róbert (hegedû, gitár), Farkas Mihály (cimbalom),
Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas Richárd (bõgõ), Kisvári Ferenc (dob)
Énekesek: Behumi Dóri, Németh Juci,
Frenk, Keleti András, Mezõ Misi, Szûcs
Krisztián. Belépõdíj: 3 900 Ft. A Tavaszi
Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 28. 15 óra
CSALÁDI HÉTVÉGE
15 óra Az én hobbim sorozat keretében Pulai Dorottya kézmûves
munkáinak bemutatása. Megnyitja:
Zsoldos Péter tanár. Megtekinthetõ:
április 15-ig. A belépés DÍJTALAN! 15:30 Húsvétváró kézmûves
játszóház (képeslap és ablakdísz készítés). 16:30 KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3 éveseknek. 17 óra
Kolompos koncert. A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja. 18 óra
Táncház gyerekeknek
Március 31. 17:30 óra
TÖRTÉNELMI
VISELET,
EGYENRUHA ÉS KITÜNTETÉS KIÁLLÍTÁS
A veszprémi Tóth Szabóság anyagából.
Megnyitja: vitéz Papp Gábor. Szervezõk:
A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága és a Kanizsai Kulturális
Központ. A belépés DÍJTLAN!

Április 2., 9., 16.,23., 30., 10 és 11
óra KEREKÍTÕ

2015. március 26.

Szekeres Emil kiállítása
a Tavaszi Mûvészeti Fesztiválon
Szekeres Emil festõmûvész kiállításával vette kezdetét az idei
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Nagykanizsán. A tartalmas mûvészeti és kulturális eseménysorozatot Dénes Sándor Nagykanizsa polgármestere nyitotta meg a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.
A kiállítást Lengyák István mûvész-tanár a Magyar Kultúra Lovagja méltatta, Gölles Martin lírai
zongorajátéka pedig a ráhangolódást segítette.
Az emberek hajlamosak arra,
hogy több száz kilométert utazzanak különleges élmények, csodák
felfedezésére, miközben a csodák
itt vannak közelünkben vagy éppen bennünk. Ez jutott eszembe
Szekeres Emil Nagykanizsán élõ
festõmûvész kiállításának megnyitóján. A nyolcvan éves mû-

vész nemrég Kaposváron bemutatott életmû kiállításának legkiválóbb alkotásaiból válogatta
össze mostani kiállításának anyagát.
Bátran kijelenthetjük, hogy a reveláció számba menõ tárlaton sok
eddig eltitkolt régi-új festményre csodálkozhatott rá a mûvészetbarát közönség. A szürreális természetképek egy szemlélõdõ ember vallomásai idilli, sokszor feszültséggel, drámával teli világunkról. Mindez a zeneiséget sugárzó, lírai, színvilágában kolorit
képi világ még a feszültséget sem
erõs, harsány színekkel, sokkal inkább a kompozíció szerkesztésével közvetíti felénk. A sokszor filozofikus üzeneteket hordozó alkotások gazdag asszociációkra adnak lehetõséget. Ilyenkor versek,
zenék idézõdnek fel a festményekre rácsodálkozók számára. Szeke-

Tojásfestés hagyományos és modern
technikákkal. (Fõtt vagy kifújt tojást hozni kell!). A belépés DÍJTALAN!

Április 2-3. 9 óra
Gyermek agykontroll tanfolyamtanulási és stresszoldó módszerek
Jelentkezni és érdeklõdni lehet Kelemen
Gyula oktatónál a 30/929-9752 telefonszámon, valamint az
enekmondo@freemail.hu e-mail címem.

Március 28. 19.30 óra
SYRIUS LEGACY EGYÜTTES
KONCERTJE

Tûzgyújtás, koncert, élménybeszámoló. Kátai Zoltán énekmondó- dalok Thúry György idejébõl és az I.
világháborúból. Csepin Péter végvári
hagyományörzõ - élménybeszámoló
és vetítés a limanovai emlékportyáról.
A belépés DÍJTALAN!

H.Gy.

Ludvig Zoltán kanizsai festõmûvész élményei Qatarban

Április 2. 14 óra
Húsvéti tojásfestés - játszóház

Április 2. 18 óra
V. THÚRY PORTYA 2015

res Emil alkotásai mindenesetre
azok közé az alkotások körébe tartoznak, amelyekkel jó együtt élni,
titkait naponta megfejteni, újraértelmezni.

Sivatagban egy szál ecsettel

mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti:
Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi
díj: 700 Ft/család.

Tagok: Vidakovich Izsák (tenorszaxofon, fuvola), Ludányi Tamás (alt és
szopránszaxofon), Szebényi Dániel (billentyûs hangszerek, ének), Fonay Tibor
(basszusgitár), Benkó Ákos (dob, ének).
Belépõdíj: felnõtt 1 800 Ft, diák: 1 300
Ft. A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Fotó: Halász Gyula
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Különleges élményekkel gazdagodva tért haza kéthetes útjáról Qatarból Ludvig Zoltán nagykanizsai festõmûvész. Alkotóként
és mûvésztelep szervezõként is
számos újdonsággal szembesült a
harmadik Al Ashmak Nemzetközi Mûvészeti Szimpóziumon, ahol
sivatagban, sátortáborban kialakított mûvésztelepen, 27 további
ország képzõmûvészével alkothatott együtt.
 Egy barátom ajánlására kerültem a huszonnyolc országból ér-

kezõ 48 mûvész közé, amit nagy
megtiszteltetésnek tartok. A
Qatarban tartott mûvésztelepet az
ottani Kulturális Minisztérium, a
Regency Art Doha és a Doha-i
Turisztikai Hivatal szervezi. A
kortárs mûvészeti tábor motorja
Mohamed Al Atiq festõmûvész,
aki a Regency Art részérõl menedzseli a tábort. Célja, hogy Qatart
is feltegyék a világ kortárs mûvészeti térképére.
A mûvésztelepet a tengerparton,
sátrakban rendezték, kiváló körülményeket biztosítva. Három nagy-

méretû képet kellett otthagynunk
és cserében teljes ellátásban részesültünk. A repülõjegytõl, a vízumon át mindent õk biztosítottak a
számunkra. Felemelõ érzés és
nagy kihívás volt teljesen eltérõ
kulturális környezetbõl érkezõ
mûvészekkel együtt dolgozni.
Vendéglátóink természetesen szabadidõs programokról is gondoskodtak. Ennek részeként a sivatagban élõ nomádok életébe is bepillantást nyerhettünk.
Az utolsó napokban Dohával,
a fõvárossal ismerkedtünk és
számos múzeumot is meglátogattunk. A záró kiállítást Dohában tartották, amit látogatásával
a kulturális, a turisztikai miniszter mellett a gazdasági miniszter
is megtisztelt. A vernisszázsnak
a Wyndham Grand Hotel exkluzív bálterme adott helyet. Sok új
mûvésszel sikerült megismerkednem az ott töltött idõ alatt, és
remélem egy-kettõt sikerül
Kendlimajorba is meghívnom a
mi mûvésztelepünkre  mondta
lapunknak nyilatkozva Ludvig
Zoltán.
H.Gy.
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2015. március 26.

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Építõmérnök
Gépészmérnök
Webdizajner
Eladó
Önkiszolgáló éttermi dolgozók
Szerkezet lakatos
Darukezelõ
Esztergályos
Asztalos
Kárpitos
Autószerelõ
Élelmiszeripari termékgyártó
Lángossütõ, fagylaltos

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek:
8:00 - 13:00 óra.
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III.21.IV.19. Kos
A hétvégére nemcsak az étvágya, hanem a
kalandvágya is megnõ. Ha e kettõ együtt jár,
abból nem származik semmi gondja sem.
Kalandozás, netán hegymászás közben most
óvatosabban közlekedjen a megszokottnál.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A hétvégén némi nehézségek adódhatnak
a magánéletében. Utazásra invitálják a
barátai, de ön úgy érzi, anyagiak híján
nem tarthat velük. Törje fejét a megoldáson, mielõtt végleg nemet mondana.

V.21.VI.21. Ikrek
Szabadidejét használja fel otthona csinosítására. Ha ebben az idõszakban teszi,
számíthat az ég legragyogóbb csillagának
a segítségére. Ha más idõpontot választ,
akkor segítség nélkül kell megtennie.

VI.22.VII.22. Rák
Pénzügyeit illetõen szerencsés napokra számíthat az ünnepek elõtt, ha óvatos duhaj lesz.
Szívügyek tekintetében is kegyeibe fogadja
Fortuna, akit ténykedésében deli legények
garmadája támogat erõs karjaival.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Mostanában egyre inkább úgy érzi, hogy
olyan nehézségekkel kell szembenéznie,
amelyekkel egyedül nem tud megbirkózni. Egyelõre csak azokkal törõdjön, amelyek akadályozzák az elõbbre jutásban.

VIII.23.IX.22. Szûz
Végre fellélegezhet egy kicsit. Régóta
dédelgetett vágyai most megvalósulnak.
Igaz, egyelõre csak álmában, de úgy tûnik, a Vénusz és a Mars bolygó tesz róla,
hogy valósággá váljanak.

IX.23.X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint kellemes élményekben lehet része a hétvégén, ha ön is úgy akarja. A tavaszi napsütés jótékony hatására energiával telten fejezi be a hetet. Másra nem is
lesz szüksége, csak egy jó tündérre.

X.23.XI.22. Skorpió
Ha idén még nem kapcsolódott be tevékenyen egyik sportklub életébe se, akkor
õszig ne is tegye. Sportolhat egyedül is,
vagy egy olyan személy társaságában,
aki mellett jól érzi magát.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha semmiben sem leli örömét az otthonában, akkor menjen el hazulról, és nyisson úgymond az élet szépségeire. Fogadja a hét eleje, a hétfõ számtalan örömmel
kecsegtetõ érkezését.

XII.22.I.20. Bak
Ha kikapcsolódásra, némi lazításra vágyakozik, már tavasszal felkeresheti a vizeket.
Ha a tenger túlságosan távolinak tûnik, elérhetõ közelségben van a Csónakázó-tón
túl található belsõ-tó csendes környezete.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha belefáradt a hétvégi jövés-menésbe, és
úgy érzi, már nem bírja a bulizást, fárasztják a baráti összejövetelek, kapcsoljon lassúbb tempóra. Ebben az esetben felélénkítheti akár egy tarkómasszázs is.

II.20.III.20. Halak
A tavasz beköszöntével bizonyára észrevette magán, a megszokottnál sokkal jobban
kedveli az édességeket. Bátran egyen
amennyit csak akar, hiszen a kezdõdõ kerti
munkákkal úgyis ledolgozza a felesleget.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Megkezdõdik
a kerékpárút
kialakítása
a Csengery
úton
A Ligetváros szociális célú
városrehabilitációja elnevezésû projekt keretében megkezdõdik a Csengery úti kerékpárút építése, mellyel kapcsolatban forgalomkorlátozásra lehet számítani az érintett szakaszokon mint a gyalogos, mind az autós forgalomban közlekedõknek.
E héten pénteken a fakivágási munkálatokkal megkezdõdik
a ligetvárosi területrészt felzárkóztató pályázat Csengery u.
kerékpárút építésének projekteleme. Az Erdész u.  Városi
Uszoda közötti szakaszon a kivitelezés keretében a keleti oldalon a meglévõ járda kiszélesítésével kerékpársáv kerül kijelölésre. Az új szakasz a Miklósfai kerékpárút folytatásaként
épül meg, biztonságosabb közlekedést nyújtva ezzel a belváros, illetve a déli városrész felé
haladók számára.
Tájékoztatják a lakosságot,
hogy az építkezés megkezdésével forgalom korlátozásra kell
számítani az elõbbi szakaszon,
mind a gyalogos, mind a gépjármûvel közlekedõk részérõl,
így mindenki szíves türelmét és
megértését kérik.

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1100 négyzetméter közmûvesített telek, kis bontandó házzal, a Pápai u. 22/A. szám
alatt. Érd.: 0620-388-4056 (7701K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, a városhoz közel, lakható épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel telek eladó (vezetékes víz, kút,
villany van). Ár megegyezés szerint.
Tel.: 0630-4943-470 (7702K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630-597-1530 (7699K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanya-

2015. március 26.

Már szinte bajnokként
Hûvösvölgyi Sportiskola SC
(9.)  Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.) 1:11
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 8. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Böröcz - Ivanisevics 0:1, Havasi
G. - Erdõs V. 0,5:0,5, Erdélyi Márkus 0:1, Bálint - Prohászka
0:1, Bíró D. - Ribli 0,5:0,5, Bódi Pintér J. 0:1, Tegzes - Bánusz 0:1,
Simon L. - dr. Flumbort 0:1, Valis
- Kántor 0:1, Bíró L. - Bodó 0:1,

most viszont sikerrel is tudta abszolválni saját meccsét. Egyben a
gyõzelem azt is jelenti, hogy gyakorlatilag címvédés elõtt állunk az
NB I-ben.
Már csupán azért is, hiszen a Paks
nyert ugyan a Budapesti Titánok ellen 6,5:5,5 arányban, a kanizsaiak
elõnye azonban így is 10,5 pontra
nõtt a Tolna megyeiek elõtt. Az utolsó forduló egyik párosítása éppan
Aquaprofit-NTSK  ASE Paks, s
ezen a vendégeknek legalább olyan
arányban kellene nyerniük, mint ami
a HÜSI  Kanizsán született...

Merényi - Gara T. 0:1, Pásztor Zsirai P. 0:1.
A kanizsai sakkozók nagy arányú gyõzelemben reménykedtek
és ez össze is jött a hûvösvölgyiek
ellen a fõvárosban.
 Nagyon örülünk, hogy ilyen
sikerrel vettük a mérkõzést, s külön örömmel tölt el minket Zsirai
Péter gyõzelme  mondta gyorsértékelésében Papp Nándor, a nagykanizsaiak csapatvezetõje.  Péter
már játszott a nagy csapatban,

P.L.

Remeklõ sportolók köszöntése

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A sok éves hagyományoknak megfelelõen köszöntötték a különbözõ sportágakban az elmúlt esztendõben
kiemelkedõ eredményeket elért sportolókat, illetve edzõiket a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében.

Amint az kiderült, összesen 22
sportág kétszáznál is több képviselõje produkált jegyzett teljesítményt nem csupán országos, de
sok esetben nemzetközi szinten,
így például a díjazottak között üdvözölhették az immár felnõtt magyar bajnok úszó Molnár Flórát, a
kajak-kenusok felnõtt mezõnyé-

gait elszállítom. Tel.: 0620-5102723 (7700K)

Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festényt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.:0620-555-3014 (7693K)

VEGYES

1%

ben sprintszámban harmadik helylyel büszkékedõ Németh Ádámot,
vagy éppen a korosztályos birkózó
világbajnokságról ötödik hellyel
hazatért Egyed Balázst.
A kajakos, jelenleg Sevillában
edzõtáborozó Németh Ádám esetében érdekességként szolgálhatott, hogy a díj átvételét úgymond
családi körben oldották meg, hiszen párja, Szekeres Kinga a
SZKES Honvéd Kaszinó táncosaival szintén az elismertek között
volt. A sportolók egy része a polgármesteri és alpolgármesteri köszöntõk után táncos mûsorral is
elõrukkolt, hiszen a már említett
SZKES mellett a HSMK Premier
Táncklub és a Szan-Dia csapata is
látványos produkciókkal szórakoztathatta közönségét.
A díjazott sportolók teljes névsora honlapunkon azonos címû
írásunkban megtalálható.
P.L.

Amennyiben Ön, vagy családja a jövedelemadó 1 %-át
egyesületünknek szándékozik adni, azt nagyon megköszönjük és örömünket fejezzük ki, hogy ezzel is segíti munkánkat.

NAGYKANIZSAI CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
Adószámunk: 18955912-1-20
Számlaszámunk: 11749015-20005519
Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.

Adja fel apróhirdetését nálunk!
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (másodiktól és Kanizsai Kártyával 600 Ft).
Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft (másodiktól 800 Ft).
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Kiskanizsa városrész futballjának története immár honlapon
(www.kiskanizsaifoci.hu) is elérhetõ, tudtuk meg azon sajtótájékoztatón, melynek nem volt
mondata, ami ne a helyi labdarúgásról szólt volna.
 Úgy gondoltuk tavaly október
környékén, ha már Horváth Ferenc
krónikás révén rendelkezésünkre
áll egy gazdag anyag, miért ne vigyük fel a világhálóra, ahol mindenki elérheti  kezdte Horváth
Balázs, a kiskanizsai Horváth János Labdarúgó-díj egyik alapítója.
 Azt mondtuk, becsüljük meg
annyira múltunkat, hogy foglalkozzunk is vele, mely az utókor
számára is értékes lehet.
 Valamennyiünk számára, akik a

helyi foci mellett voltunk, vagyunk
nagy élmény, hogy ez a világhálós
oldal végül elkészülhetett  vette át
a szót Horváth Ferenc, akinek gyakorlatilag a törzsanyagára épül a
netes gyûjtemény, melyhez bizony a
hosszú évtizedek során több ezernyi
munkaóra is társult.
A munka dandárja természetesen az ötlet elhatározása után kezdõdhetett.
 Decemberben kezdtünk neki
az érdemi tevékenységnek és külön köszönettel tartozunk Kenyeres Lillának, Molnár-Rodek Bernadettnek, illetve Fodor Balázsnak, akik a digitalizálás során rengeteget segítettek  fogalmazott
Horváth Balázs.  A világhálós
megjelenéssel pedig leomlanak a
határok, innentõl az információk,

Hullámvölgy utáni két siker
Nagykanizsai Izzó SE (8.) 
Hõgyészi SC (7.) 23-27 (11-15)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa, 130 nézõ. Vezette:
Rozina, Szászfai. Izzó SE: Tóth Á.
- Füle 1, Csalló Á. 2, Molnár L. 1,
Tompek 1, Kiss G. 10/1, Senger 4.
Csere: Dencs Balázs (kapus),
Musits N. 2, Kovács B. 1, Korcsmáros B., Metzger D., Marton B.,
Szabó Sz., Dencs Bálint. Edzõ: dr.
Woth Péter.
Görcsös kézilabdát mutattak be
a vendéglátók, s ezt az ellenfél ki
is használta. A HSC-nek olyannyira ment a játék, hogy a második
félidõben is sikerült tartania elõnyét és sikerrel távoztak Kanizsáról.
Pécsi VSE II (10.)  Nagykanizsai Izzó SE (9.) 30-27 (15-12)

NB II Dél-nyugati csoport férfi kézilabda-mérkõzés, 13. forduló. Pécs, 50 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE:
Tóth Á. - Senger, Kiss G. 11,
Csató 1, Musits N. 5, Molnár L.
5, Füle Cs. 4. Csere: Dencs Balázs (kapus), Dencs Bálint, Metzger, Korcsmáros B., Szabó Sz.,
Marton B. 1. Edzõ: dr. Woth Péter.
Az elsõ félidõ elején vezetést
szereztek a pécsiek, de a félidõ végére is belátható távolságban maradt a hazai együttes. A második
játékrészben aztán elhúzott a Pécs
(41. perc 22-15) és a hátrányt a
mérkõzés végére ugyan sikerült
csökkenteni, de a pontszerzéshez
ez kevés volt. Akkor a kihagyott
hétméteresek bizony nagyon hiányoztak...

adatok bárki rendelkezésére állnak, akik közül jó néhányan újságolhatják: Látod, fiam, lányom,
unokám, én is szerepeltem a
kiskanizsai csapatban, vagy játszottam a Móricz Kupán!.
A honlap amúgy az 1930-as
évektõl tartalmaz adatokat, fotókat, dokumentomokat a kiskanizsai fociéletrõl, melynek képviselõi
a múlt század '60-as éveiben NB-s
szinten is játszottak, de a megyei
bajnokságban is rangot vívott ki
magának az évtizedek során. Ezen
túl Kiskanizsa másik büszkeségére, a Móricz Kupa kispályás tornára is külön fokuszál, mely éppen
idén volt 40 esztendõs és az utcák,
terek bajnokságára évrõl-évre válogatott labdarúgókat hívhattak
meg a szervezõk. Így Sáskaországban" jártak például Albert Flóriántól kezdve Lantos Mihályon át
Bene Ferencig igazi labdarúgó legendák, de a közelmúlt ismert futballistái közül Telek Andrástól Sebõk Józsefen át Pintér Attiláig tartott a válogatottak sora.
A honlap indításának pillanata
(balról): ifj. Horváth Ferenc (a
múlt évtized egyik utánpótlás játékosa), Kuzma László (a '80-as évek
beli focista), Csanádi György (a
'60-as évek futballistája), Horváth
Ferenc krónikás és Horváth Balázs
kiskanizsai sporttámogató.

Hétfõi érkezése után csütörtökig Nagykanizsán tartózkodott Magyarország U19-es nõi
labdarúgó válogatottja (képünkön néhány tagja) és a hét elsõ
napján már edzett is az Olajbányász-stadionban.
A magyar csapat kedden Szlovéniában játszott a helyiek hasonló korosztályú együttese ellen,

majd csütörtökön Szepetneken
mérkõztek a felek. A Turtóczki
Sándor szövetségi edzõ által tartott tréningre számos kanizsai
szakember is kíváncsi volt és a
taktikai feladatok gyakorlása mellett félpályán kétkapus játékkal is
készültek a fiatalok.

P.L.

P.L.

Nagykanizsai Izzó SE (9.) 
Mecseknádasdi Spartacus SE
(5.) 34-27 (16-14)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 14. forduló.
Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli. Izzó SE: Tóth
Á. - Füle 6, Molnár L. 2, Csató 4,
Tompek A. 2, Kiss G. 13, Senger.
Csere: Dencs Balázs (kapus), Csalló
6, Nagy B. 1, Dencs Bálint, dr.
Woth, Korcsmáros B., Szabó Sz. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter.
Már az elején magukhoz ragadták a kezdeményezést a hazaiak
(10. perc: 7-4), a de a vendégek a
félidõ végéig felzárkóztak. A második játékrészben a Nagykanizsa
teljesen átvette az irányítást (39.
p.: 23-15), koncentrált, összeszedett játékuknak nem találta ellenszerét az ellenfél. A találkozón a jó
kapus- és egyéni teljesítményeknek köszönhetõen a hazaiak biztos
gyõzelmet arattak.

Kiskõrösi KSK (9.)  Nagykanizsai Izzó SE (8.) 24-25 (13-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 15. forduló.
Kiskõrös, 100 nézõ. Vezette:
Csányi, Zörgõ. Izzó SE: Tóth Á. Füle 8, Molnár L. 6, Kovács B.,
Tompek 2, Kiss G. 7/1, Musits N. 2.
Csere: Dencs Balázs (kapus),
Korcsmáros B., Dencs Bálint, dr.
Woth. Játékos-edzõ: dr. Woth Péter.
Végig nyílt volt a találkozó,
egyik csapat sem tudott elhúzni el
a másiktól több góllal, ugyanakkor
az igencsak szûkös keretû kanizsaiak ziccerek sorát hibázták el, így a
hazaiak vonulhattak elõnnyel a
szünetre. A második játékrészben
visszavette a vezetést az Izzó,
hogy a végét ismét csak izgalmassá tegye a két csapat, de Tóth Ákos
büntetõt fogott, amivel a dél-zalaiak gyõzelmet ünnepelhettek.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Polgár László

Világhálóra vitt kiskanizsai focitörténelem Kanizsán
készült
a nõi
válogatott
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Kínálatunkból:
Bolero
italpor

Milka, Tibi Boci ét
táblacsoki táblacsoki

Haribo
gumicukor

Nápolyi
több ízben

59 Ft

199 Ft-tól

200 Ft

380 Ft

8 gr

1 kg 7375 Ft

100 gr

90 gr

1 kg 1990 Ft-tól

1 kg 2211 Ft-tól

199 Ft

100 gr

1 kg 2000 Ft

Csokiparány Nescafe
Tchibo
barackmag 3in1 (10db-os) Family (õrölt)

Teekanne
tea

500 Ft

495 Ft

500 gr

175 gr

1 kg 1000 Ft

1 kg 2371 Ft-tól

Toffifee
125 gr

499 Ft

1 kg 3992 Ft

250 gr

500 gr

1kg 760 Ft

Pocket
coffee (5db-os)

50 gr

62,5 gr

1 kg 9900 Ft

1kg 4480 Ft

415 Ft

439 Ft

Rizses
csoki

Csoki
kanál (6db-os)

Mozart
desszert

Belga
tenger gyüm.

595 Ft

695 Ft

795 Ft

895 Ft

250 gr

1 kg 2380 Ft-tól

1 kg 1756 Ft-tól

54 gr

1 kg 12870 Ft-tól

200 gr

1 kg 3975 Ft

280 Ft

250 gr

1kg 3580 Ft

Merci
tejcsokoládé

Nestle reggelizõ Nestle reggelizõ
pehely több íz
pehely több íz

Bon Aroma
õrölt kávé

995 Ft

395 Ft

1195 Ft

250 gr

1 kg 3980 Ft

225 gr

425 gr

1 kg 1756 Ft-tól

1 kg 1635 Ft-tól

695 Ft

1 kg

1 kg 2000 Ft

