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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 13. szám
2015. április 9.

Folytatódik a 61-es fõút félbehagyott
kanizsai elkerülõ szakaszának építése
Megtörtént a munkaterület
átadása, a múlt héten pedig megkezdõdött az állapotfelmérés a
61-es fõút Nagykanizsát elkerülõ
szakaszán, amelynek építési
munkáit öt évvel ezelõtt hagyta
félbe az akkori kivitelezõ.

Kövesse híreinket
honlapunkon is
www.kanizsaujsag.hu

Loppert Dániel, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. (NIF) kommunikációs vezetõje az MTI kérdésére közölte: a
NIF nemrégiben átadta a munkaterületet a közbeszerzésen nyertes
Közgép Zrt.-nek. A vállalkozó
megkezdte a szakasz állapotfelmérését.
A kivitelezési munkák a területen bozótirtással és humuszolással
kezdõdnek, majd megtörténik az
alap aszfaltréteg visszamarása. Az
útszakaszon folyó munkálatok miatt áprilisban még nem várható
forgalomterelés  jelezte a kommunikációs vezetõ.
Korábbi tájékoztatása szerint a
nettó 1,344 milliárd forintért vállalt befejezési munkálatok az év
végére lezárulhatnak.

A beruházás jelenleg 60 százalékos készültségen áll. A kivitelezõnek a Csónakázó-tónál ki kell
még alakítania egy körforgalmú
csomópontot, illetve ki kell építenie egy 300 méter hosszú új bekötõutat is a régi 61-es és az új
nyomvonala között. A nyertes vállalkozónak a teljes nyomvonalon
el kell készítenie az útburkolatot,
kihelyezni a forgalomtechnikai
eszközöket, a szalagkorlátokat, továbbá a növénytelepítés is a feladatai közé tartozik.
Az elkerülõ út az M7-es autópályát a Kaposvár felõl érkezõ 61-es
fõúttal köti össze Nagykanizsától
délkeletre. A kétszer egysávos, közel 3,3 kilométer hosszú út építésére kiírt közbeszerzési eljárást
eredetileg az ENV 61 Konzorcium
nyerte el, amelyet az Euroaszfalt
Építõ és Szolgáltató Kft. vezetett,
tagja pedig a Nemzetközi Vegyépszer Zrt. volt.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Közlekedés Operatív

Program (KÖZOP) részeként
nyert támogatást. A 3,6 milliárd
forintos beruházás 15 százalékát
az operatív programon belüli hazai
forrásból fedezték, 85 százaléka
pedig európai uniós támogatás
volt.
A munkálatok 2009-ben kezdõdtek el, de 2010 õszén leálltak.
Addig a nyomvonal kialakítása,
részben aszfaltozása, valamint a
vasutat keresztezõ híd zsaluzata és
szerkezetének egy része készült el.
Az eredeti befejezési határidõ
2010 októbere lett volna. Idõközben azonban a Nemzetközi
Vegyépszer Zrt. csõdvédelmet
kért, a munkát befejezni hivatott
Euroaszfalttal pedig 2013-ban
szerzõdést bontott a NIF. A beruházó által ezt követõen kiírt közbeszerzési eljárások közül az elsõ
kettõ eredménytelen volt, majd a
2014-ben közzétett harmadik esetében a hat érvényes ajánlattevõ
közül a Közgép Zrt.-t hirdették ki
nyertesnek.
MTI - Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Történelmi viseletek, egyenruhák,
kitüntetések és fegyverek a HSMK galériájában

Az eseményen megjelent Dénes
Sándor polgármester, Bene Csaba,
a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke, vitéz Bartal György András, a
Történelmi Vitézi Rend Zala Megyei székkapitánya, Tóth István és

huszárõrnagy, a Thury Baranta
Közösség, vitéz Kósa Miklós, Kustos von János Kálmán altábornagy, nemzetõr parancsnok és dr.
vitéz Dengyel Zoltán, a Történelmi
Vitézi Rend Vas-Zala megyei
törzskapitánya.
Az április 28-ig látogatható
rendhagyó kiállításon az érdeklõdõk magyar történelmi ruhákat és
katonai egyenruhákat tekinthetnek
meg a honfoglalástól napjainkig a
veszprémi Méretes Szabó Kft.
anyagából. A tárlókban láthatók
még magyar és külföldi katonai ki-

Tatai Tamás a kiállító veszprémi
Méretes Szabó Kft. ügyvezetõi, a
Kanizsa Lovasklub, Hagyományõrzõ Császár Huszárok és parancsnokuk vitéz, lovag Dobri Lajos

tüntetések az I. világháborúból
napjainkig  vitéz Papp Gábor és
vitéz Kósa Miklós gyûjteményébõl, valamint I. és II. világháborús
szúró, vágó és lõfegyverek. A tár-

A Történelmi Vitézi Rend
Nagykanizsai Hadnagysága és a
Kanizsai Kulturális Központ
összefogásában történelmi viseletekbõl, egyenruhákból, kitüntetésekbõl és fegyverekbõl nyílt
kiállítás a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.

lat keretében bemutatásra került
Gõcze István vezérõrnagy katonai
hagyatéka is.
A megjelent érdeklõdõket az
intézmény elsõ emeleti aulájában a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház Kodály Zoltán
énekkarának elõadását követõen
Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója köszöntötte, majd Dénes
Sándor polgármester méltatta a
kiállítás jelentõségét. A városvezetõ elöljáróban elmondta,
köszönet illeti a szervezõket, a
helyi gyûjtõket, akik lehetõvé
tették, hogy betekintést nyerhetünk e reprezentatív anyag segítségével múltunk és 1000 éves

dicsõ örökségünk mélységes
kútjába.
 Rendhagyó és reprezentatív e
tárlat, mint említettem, amely attól
válik oly különlegessé, hogy keresztmetszetét adja közös történelmi hagyományunk polgári és katonai vetületének egyaránt. Ami két okból is
fontos üzenettel bír a mai kor embere, így nekünk kanizsaiak számára is.
Az egyik üzenet az lehet, hogy érdemes újra és újra rácsodálkoznunk arra a gazdagságra, amely 1000 év a
Kárpát-medencében, vagyis az otthonunkban eltöltött év során gyûlt
össze  hangsúlyozta a polgármester,
majd így folytatta: érdemes rácsodálkoznunk, mert  ahogy Shakespeare
mondja a mûvészettel kapcsolatosan
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Sõt, végigharcolta, emellett dokumentálta fotók, feljegyzések révén az esemény krónikáját. Februárban bekövetkezett halála elõtt
két esztendõvel összegyûjtötte,
rendszerezte emlékeit egy memoárban, amelyrõl az örökölt barát, az NTE 1866 elnöke, Kiss
György beszélt újságunknak.

 Fontosnak tartottam, tudjon
róla a világ és soha ne is feledje,
mi történt pontosan 56-ban  mindig ezt mondta nekem vitéz Balassa Imre, merthogy sokszor mesélt
azokról az embert próbáló napokról, amiket ha akaratlanul is, de át
kellett élnie  idézte fel nosztalgiázva Kiss György, aki Bálits Károly révén ismerkedett meg Kobrával.
 Balassa Imre édesapjának vitézségi érme volt, ezt maga is
megírta a kiadványban. Így szerepel neve elõtt a vitéz titulus.
Ami sajnos, fortélyos félelem
igazgatta idõkben nem elõnyükre
szolgált Balassáéknak. A kilencgyerekes családot piszkos kapitalistáknak billogozta a hatalom és
osztályidegeneknek kiáltotta ki.
Elõbbivel azért illette õket, mert

majd magukkal sodorták fiatalok.
Akik valójában tüntetõk voltak Ekkor már mindannyiuk kezében fegyver volt.
Kiss György eközben mutatta is
Balassa Imre emlékiratát. Abból
tudható, minden vágyuk az volt
azon bûvös októberben  le is írta a szerzõ, túlélõ  hogy a ruszkikat haza küldjék. Az elsõ harcok csitultával azt hitték, sikerült
is.
 Imréék azt ismételgették,
szabadok vagyunk! Naivan hitte
barátaival - Cigánnyal, Csibésszel,
Cicával, Egérrel és még sorolhatnám  gyõzött a forradalom. Igazi
pesti vagányok voltak ezek a gyerekek  nevetett Kiss György.
Majd újabb momentumokat osztott meg velünk Kobráék soron következõ napjairól.

Fotó: Szabó Zsófia

, mintegy tükröt tart e sok történelmi viselet, egyenruha és kitüntetés
korunk és múltunk arculatáról, gondolkodásáról, érzelmeirõl és céljairól. Megmutatja, hogy miképp látták
önmagukat és társaikat õseink, és ezáltal mi is betekintést nyerhetünk
õróluk, bepillantva az ünnepek és a
hétköznapok világába. Így megadatik a lehetõség arra, hogy mi magunk
is ekképp nézzünk önmagunkra, feltéve a kérdést, hogy mi is az a hagyaték, amelyet a jövõ nemzedéke
számára átadhatunk.
A másik üzenet a büszkeségrõl
szól  fogalmazott a szónok.  Arról, hogy 1000 esztendeje jelen
vagyunk a világban, hogy tetteinkkel, magatartásunkkal és kreativitásunkkal méltó helyet töltünk be
a kultúrák széles palettáján. És erre büszkének kell lennünk, azonban felelõsen büszkének. Hiszen
ez a mérhetetlen örökség szembesít minket a felhívással is, hogy
tennünk kell a feladatunkat, hogy
vár ránk a munka a kertben 
ahogy Voltaire tanította.
A polgármester beszédét követõen vitéz Papp Gábor vitézi hadnagy ajánlotta az Õsze András galériában látható kiállítást a jelenlévõk figyelmébe. A rendezvény
folytatásaként Gõcze Istvánné
versmondó szavalatát és a pogányszentpéteri Ciklámen Népdalkör elõadását hallgathatta meg
a közönség.
A kiállítás ideje alatt a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága tagtoborzást is tartott az I. és a II. világháborús hagyományõrzõ egységeibe.
A szervezõk elõzetes bejelentkezéssel lehetõséget biztosítanak
iskolai csoportok számára rendhagyó történelemóra megtartására is.

ecetüzemük volt, míg utóbbi jelzõt
a vitéz megszólításáért akasztották rájuk. Az, hogy a hatalomnak
nem tetszõ elem volt a Balassa
család, abban és akkor is megmutatkozott, amikor a jó képességekkel megáldott Imre alig-alig jutott
csak be a fõiskolára. Egy hónap elteltével szó nélkül semmisnek
nyilvánították a felvételijét, még a
gimnáziumból is kitették  mesélte Kiss György.
Ezt követõen Balassa Imre kitanulta az esztergályos szakmát, tanári segítséggel leérettségiznie is
sikerült, majd Miskolcra került,
katonaidejére. Leszerelés után pedig a fõvárosba, ahol esztergályosként dolgozott és egyetemre járt.
Egészen addig a napig, október 23.
reggeléig
 Imre soha nem politizált. Az
56-os eseményekhez is a véletlen
sodorta. Képzelje el, október 23án reggel a fõiskolára sétált be,

Politikával soha nem foglalkoztam. A gondolataimat megtartottam magamnak
Aztán,
amikor 1956.október 23-án indultam be a fõiskolára, egyszer
csak azon vettem észre magam,
megyek a Rádió felé a többiekkel Késõbb már fegyverem is
lett  E sorokat fél évszázad
távlatából a zalai származású vitéz Balassa Imre, becenevén
Kobra vetette papírra, aki 
több társával egyetemben  személyesen átélte az 56-os forradalmat.

 Nem tartott sokáig a nyugalmuk, sajnos. Írja is Imre, hogy miközben nemzetõrökként járõröztek
az utcán, váratlanul orosz beszédet
hallottak
Páncélautók árnyékából. November negyedikén hajnalban pedig megkezdõdött a támadás. Tipikus fegyverarzenálból:
géppisztoly, puska, golyószóró,
kétkerekes Gorjunov foszforos lõszerbõl. Imréék fekvõ testhelyzetbõl dobálták ki az ablakon a gránátokat, egy negyedik emeleti lakásból. A ruszkik meg aknavetõbõl
válaszoltak is rá .Nem sokkal késõbb ledarálták az erkélyüket,
ahonnét ezek a fiatalok harcoltak.
Néhányuk a pinceátjárókon át menekült, sokukat meg elvitték. A
forradalom végkifejletét pedig
tudjuk
Imre november végéig
bujkált Pesten. Mivel életben akart
maradni, tudta, útnak kell indulnia
 fogalmazott az örökölt barát.
Vitéz Balassa Imre barátai segítségével kijutott az országból:
mindezért sokat köszönhet a nagykanizsai Gyertyánági Józsefnek.
Kalandos út vezetett Németországba, Frankfurtba, ahol haláláig
otthonra lelt. Szép karriert futott
be, az IBM-nél dolgozott, emellett
egyetemi oktatóként is mûködött.
Szülõföldjét soha nem feledte el,
ahogy barátait sem, akikkel a zivataros idõkben olyannyira összetartottak. A mindössze néhány oldalas kötetben részletesen leírta ezt
is, de sokkal beszédesebb az a 30
fotó-illusztráció, amit maga készített a forradalom bõ egy hetében a
harcokról, épületekrõl, emberekrõl. Az eredeti felvételeket késõbb
a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta vitéz Balassa Imre. A forradalomban való aktív részvételéért
1991.október 23-án a Magyar
Köztársaság Hazáért és Szabadságért 1956-os emlékérmét is
megkapta. Öt évvel késõbb pedig
felvételt nyert a Vitézi Rend sorába.
Vitéz Balassa Imre egy hónapja
hunyt el Frankfurtban. Emlékét
nemcsak családja, barátai, tisztelõi
õrzik. Memoárja is tanúbizonyságot ad arról, hogy olyan idõkben
sem félt hallatni a hangját, kiállni a
szabadságáért, amikor tudta: lehet,
nem lesz jövõje, vagy másnapja
Több mint 80 évet élt meg, a sikeres, boldog idõk kárpótolták fiatalsága nehéz éveiért.
Szabó Zsófi
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Félmilliárd
forint
múzeumszakmai
pályázatokra

Összesen 506 millió forintra pályázhatnak önkormányzatok az általuk fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztésére
idén az Emberi Erõforrások
Minisztériumának (Emmi)
pályázatán.
A költségvetési forrás a kulturális örökség hozzáférhetõvé tételére és a területi egyenlõtlenség felszámolására, óvodások
múzeumlátogatásának elõsegítésére, a látogatófogadást segítõ
szakmai munka támogatására,
valamint állandó kiállítások elõkészítésére, létrehozására és a
helyi identitást, közösséget erõsítõ szerep növelésére használható fel  közölte az MTI-vel az
Emmi Kultúráért Felelõs Államtitkársága.
A múzeumok szakmai támogatására kiírt, 70 millió forint
keretösszegû pályázaton múzeumot fenntartó települési önkormányzatok indulhatnak, járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott
múzeumok szakmai támogatására pedig külön pályázatban
66 millió forint áll rendelkezésre.
A legnagyobb keretösszegre,
370 millió forintra a muzeális
intézmények szakmai támogatását célzó Kubinyi Ágoston
Programban pályázhatnak települési önkormányzatok többek
között múzeumaik állandó kiállításainak megújítása vagy infrastrukturális fejlesztése céljából.
MTI - Kanizsa

2015. április 9.

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány
kuratóriumi ülésén történtek
A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriumi ülését követõen dr. Polay József elnök ismertette az alapítvány terveit, a
polgármesternek tett javaslatokat, a tavalyi év értékelését és az
elõttük álló feladatokat a Thúry
György Múzeumban.
 A kuratórium három témával
foglalkozott a Kanizsai Múzeumért Alapítvány Kuratóriumi ülésén. Értékeltük az elõzõ kuratóriumi ülés óta eltelt idõszak eseményeit, meghatároztuk az elõttünk
álló feladatokat és az önkormányzat felé a javaslatainkat  kezdte a
tájékoztatót az elnök.
Az elnök elmondta, a kuratórium javasolja Dénes Sándor polgármesternek, hogy vizsgálják
meg annak a lehetõségét, hogy a
Fõ út 7. szám alatti épület emeleti
részét minél elõbb használhassa a
múzeum. Beszéltek arról, hogy
szükség lenne, hogy megteremtsék
annak az anyagi lehetõségét, hogy
Kanizsa történelmének homályos
foltjai közül néhányat a Bécsi Levéltárban és a Csáktornyai Múzeumban, valamint a horvát levéltárakban kutatni lehessen.
 Foglalkozni kellene a Kanizsa
vár várkastélyának valamilyen
megjelenítési formájával, mely

bonyolították a ménlegenda rendezvényt.
 2015-ben tervezzük, hogy megjelentetjük a szerencsepatkón a Kanizsa feliratot, szeretnénk házaspárok számára is patkót készíteni. A
terveink szerint szervezünk egy elõadást, mely feltárja a Kanizsai család történetét  mondta. Hozzátette,
szeretnék megjelentetni ajándéktárgyakon a Várkastély képét. Tervezik, hogy újra megszervezik a ménlegenda programot, emellett népszerûsítõ anyagokat adnak ki, és
hogy a múzeummal közösen részt
vesznek a város napi rendezvényen.

mind történelmileg, mind turisztikailag, mind lokálpatriotizmus
erõsítése szempontjából fontos lehet. Szeretnénk kérni a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak a
lehetõségét, hogy az önkormányzat és az alapítvány egy régi, muzeális értékeinket bemutató 2016os naptárat készítsen  hangsúlyozta az elnök.
Tavaly átadták a 2014-es díjakat, sor került Vándor László elõadására, megjelent a Kanizsa képekben kiadvány, elkészült a várat
ábrázoló képeslap, népszerûsítették A fejetlen fehér Mén legendáját, valamint Tarnóczky Attila és
Bükiné Erzsébet szervezésében le-

V.M.

Eseménydús év elé néznek
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A Hadirokkantak Hadiözvegyek
és Hadiárvák Országos Nemzeti
Szövetségének Nagykanizsai Civil
Társasága idei elsõ összejövetelét
tartotta a Vasemberházban.

Gerencsér József, a negyedévszázada fennálló szervezet elnöke
ismertette az éves munkatervet.
Elmondta, társaságuk a közeljövõben átalakul.

 Az Idõsügyi tanács égisze
alá fogunk tartozni hamarosan.
Onnéttól pedig már nem civil
társaságként, hanem klubként
mûködünk  összegezte Gerencsér József. Hozzátette: az átalakulás után nem félévente,
havonta üléseznek. Rendezvényeikre pedig több alkalommal
is vendégeket hívnak  az önkormányzat és más egészségügyi szervezetek részérõl. Valamint újabb megemlékezésre is
készül a civil társaság, megalakulásuk 25 éves évfordulójának
áprilisi ünneplésén túl. Május
31-én, vasárnap, a köztemetõben gyertyagyújtással tisztelegnek a háborús hõsök emléke
elõtt.
Sz.Zs.
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Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, a vásárt már sokadik alkalommal szervezték
meg, és mindig nagy sikere volt.
Ezt követõen a város elsõ embere
a Húsvéti ünnepkörrõl emlékezett
meg, arról, hogy nagypénteken
Krisztus kereszthalálára emlékeztünk.
 Vége a negyven napos böjtnek
és holnap Húsvét vasárnapja, a feltámadás ünnepe. Erre készülni
kell. Fel kell készítenünk a lelkünket és nem csak a gasztronómiai fi-

nomságokra kell gondolni  mondta. Hozzátette, az ünnepi asztalra
valót pedig beszerezhetik a csarnokból, így a füstölt házi sonkát és
az ecetes tormát is.
Ezt követõen a május eleji vásárt említette Dénes Sándor, melyen a palánta lesz a középpontban. Majd a Város Napjára hívta
fel a figyelmet, mely idén négy
napos lesz. Elsõ nap konferenciával emlékeznek arra, hogy a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza 15 éves. Sor kerül az ünnepi közgyûlésre is, ahol elismeréseket adnak át. A Nagykanizsa és
környéki fellépõkön kívül színpadra áll Demjén Ferenc, Vastag
Csaba is.
A rendezvény célja Magyarország és szûkebb környezetünk  a
kanizsai kistérség  nemzeti értékeinek bemutatása, népszerûsítése
a rurális vidék ízeinek és a népi
élet jellegzetességeinek bemutatá-

sán keresztül, illetve a helyi termékek pozicionálása és a lokálpatrióta szemlélet életre hívása, az
egészséges életre való nevelés.
Céljuk az, hogy törekedjenek a
nagykanizsaiak és környékbeliek
arra, hogy a kiváló minõségben
elõállított helyi terméket vásárol-

Fotó: Varga Mónika

Megújították az önkormányzat
és a kamara közötti megállapodást

Az önkormányzat és a Nagykanizsai Kereskedelmi Iparkamara közötti együttmûködési
megállapodás ünnepélyes aláírására került sor a Polgármester
Hivatalban.
Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, az önkormányzat
és a kereskedelmi iparkamara között még élõ és mûködõ megállapodás van.
 Úgy gondoltuk a kamara elnökével, hogy újítsuk meg és néhány új pontot vegyünk be a

megállapodásunkba  mondta a
polgármester. Hozzátette, a kamarával való együttmûködés
fontos a városnak, hiszen a város
gazdasági fejlõdésének erõsítésében a kamarának jelentõs szerepe
van, tömöríti a városban mûködõ
vállalkozókat, cégeket. Kiemelte, az együttmûködés a gazdaságfejlesztést szolgáló beruházásösztönzõ és foglalkozás-bõvítõ
programok megvalósítására, az
új vállalkozások létrejöttének
elõsegítésére és a mûködõ vállalkozások érdekérvényesítésének

összehangolására, a szolgáltatások színvonalának állandó emelésére vonatkozik.
A feladatok sikeres teljesítése
érdekében a kamara elnöke részt
vesz a vállalkozások mûködését
érintõ Önkormányzati Szakbizottságok munkájában. Az önkormányzat és a kamara vezetõi lehetõleg havonta, de évente legalább
nyolc alkalommal hivatalos megbeszélésen áttekintik a város gazdaságának helyzetét és a vállalkozókat érintõ aktuális kérdéseket.
A város bevonja az általa készítendõ fejlesztési tervek összeállításába a kamarát is. Ahogy a polgármester kiemelte, fontosnak tekintik a közös párbeszédeket, fó-

ják meg. A vásár keretén belül a
Nagykanizsán és vonzáskörzetében tevékenykedõ helyi termelõk,
õstermelõk, biotermelõk, kézmûves élelmiszer-ipari terméket elõállító mesterek is helyet kaptak.
V.M.
rumokat a vállalkozókkal és támogatják a kamarát a helyi szakképzési rendszer kiépítésében, valamint a javaslatuk alapján határozzák meg a szakképzésben részt
vevõ tanulók támogatását. Továbbra is közösen szervezik az Év
Vállalkozója és az Év vállalkozása önkormányzati és kamarai díjak átadó ünnepségét.
 A megállapodás annyiban változott, hogy átvezettük a törvényi változásokat és a gazdaság fejlesztését,
a befektetés ösztönzését és a szakképzést helyeztük a központba 
hangsúlyozta dr. Polay József elnök.
 Tényleges munka követi a
mostani ünnepélyes pillanatot. Az
együttmûködésnek nem csak a városra, hanem a térségre is hatása
van, ami nagyon fontos  vette át a
szót Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
V.M.

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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Vásár(olj)
Kanizsán!
és
Nyúl(j) a kosárba! elnevezésû
termelõi vásárra hívta az önkormányzat az érdeklõdõket a vásárcsarnokba, ahova a termelõk,
az õstermelõk, a biotermelõk, a
kézmûves élelmiszer-ipari terméket elõállító árusok portékáival és a gyermekeket kézmûves
foglalkozással várták.

Fotó: Varga Mónika

Húsvéti termelõi vásár a vásárcsarnokban
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A felújítás alatt
az ügyfélfogadás
változatlan formában
mûködik
Február óta tart, bõ két hónap
múlva pedig finiséhez ér a Nagykanizsai Járási Hivatalnak, közismertebb nevén Kék Háznak
is otthont adó Eötvös téri épület
felújítása. Egy KEOP pályázatnak köszönhetõen a létesítményt
energetikailag modernizálják,
több mint 100 millió forintból.
Dr. Józsa Zsanett, a kanizsai
járási hivatal vezetõje elmondta:
a projekt a háromemeletes épület
külsõ hõszigetelését, a nyílászárók-és a lámpatestek cseréjét, illetve a fûtés korszerûsítését foglalja magában. Ez utóbbit oly
módon oldják meg, hogy a kék
ház tetejére napelemeket szerelnek.

 Az ügyfélfogadás a renoválástól függetlenül továbbra is változatlan formában történik. Az Okmányirodánál a kivitelezõ például
hétvégén végzi az ablakok cseréjét, hogy az ügyintézésben ne
okozzon zavart  hangsúlyozta Dr.
Józsa Zsanett.
Az épület közismert kék színe a
jövõben is megmarad.

Kátyúzták a látóhegyi
Kövidinka és Rizling
utcát

2015. április 9.
hez a Sugár utcai vízvezeték felújítása során felmart aszfaltot használták fel a VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Zrt. szakemberei.
Ugyanilyen borítást kapott még tél
végén a Nagybagolai hegyi út egészen Bagoláig. Az útfenntartási
munkálatok során hasonló technológiával történt meg a Szõlõsgazda
utca burkolatának a javítása is a
közeli Nagybagolai hegyen  öszszegezte a képviselõ.

Kupakkép
és HAPPY-hét

Még õsszel a Látóhegyi kápolnáig, az elmúlt héten pedig a kápolnától a Csónakázó-tóig mart
aszfalttal kátyúzták teljes hoszszában a Látóhegy alatti utcákat.
Jerausek István, a terület önkormányzati képviselõje elmondta: az
esõs idõben személyautóval csak
nehezen járható utak rendbetételé-

Az Emberszeretet világnapja
alkalmából a Nagykanizsai Csa-

ládsegítõ és Gyermekjóléti Központ hagyományõrzõ jelleggel
kupakkép építõ versenyt hirdetett, melyhez a Kõrösi Csoma
Sándor  Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye is csatlakozott. Az általános iskola székhelyintézménye pedig az OÉTI által meghirdetett HAPPY-hét programhoz
csatlakozott.
A meghirdetett kupakgyûjtési
akció célja a környezettudatos
életszemlélet kialakítása és a tanulók szociális érzékenyítése. A
Péterfy iskola tanulói által készített kupakkép tervek közül a nyertes Farkas Csenge 7.a osztályos
tanulóé lett, mely alapján készítették el a Péterfy Tagintézmény kupakképét. Az iskolákban összegyûjtött kupakok leadásából származó bevétel a Segíts, hogy segíthessünk Alapítvány a hátrányos helyzetben lévõ gyermekek
és családjaik támogatására fordít-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Találkozás egy lelkünkkel érzékelhetõ, éteri világgal

A galéria félhomályába lépve, a szentek csendességében
maga elé szólított Krisztus.
Közelebb léptem a Rubljovi
Krisztusfejhez, mely akár több
száz éve is készülhetett volna.
De nem így történt, Siess Zsuzsa fonyódi ikonfestõ ecsetvonásai elsõként a nagy orosz középkori ikonfestõ nyomán ezt
az arcot örökítette meg. Csak a
lelkünk csendességével érzékelhetõ világot mutatja be képeivel.
Az elsõ ikonkép megalkotásához vezetõ útról a Hevesi iskola
egyik osztálytermében mesél a ki-

állítás megnyitót követõen a mûvész.
1997-tõl fest ikonokat. Ötvenegy éves volt akkor. Egy allergiás
betegség miatt a nõi fodrász szakmáját abba kellett hagynia.
Ezután életének legnehezebb
idõszaka következett: a férje megbetegedett és meghalt, az ikonfestés azonban túlsegítette mindenen.
Gondjával, bajával nem terhelte a
családját, a baráti körét, nem lett
depressziós, nem kellett gyógyszert szednie. Az ikonfestést úgy
fejlesztette ki magában, hogy minden örömét megtalálta benne.
Édesapja rajzot tanított, szentképeket festett. Zsuzsa csak figyelte
õt festés közben, de nem nyúlt az
ecsethez. A halála után édesanyja
õneki adta át az apja minden festõ
holmiját. Tíz év elteltével, 93-ban
azonban történt valami. Amikor
nagyobbik fia külföldre utazott
dolgozni, úgy gondolta, ajándékként lemásolja valamelyik képet. S
mivel az jól sikerült, kedvet kapott
a festéshez. Néhány évig másolta a
megörökölt alkotásokat, s mivel
ezek nem elégítették ki teljesen,
elkezdte emlékezetbõl megfesteni
a gyermekkori élményeit. Ez 4
évig tartott, s az 5. évben az ikon
szó megjelent a gondolatában,
ólomsúlyú, erõs fizikai fájdalmat
okozva a fejében. Nem hallotta,
hanem látta a szót.

 Ekkor jelent meg a sugallat 
mondja , amit végül is látomásra
igazít ki, hiszen látta a szót. A mai
napig így van nála: egy jel alapján
fog hozzá a festéshez.
Már azon a napon  amikor
megjelent elõtte az ikon szó képe
, keresni kezdte a fát, mert annyit
már tudott róla, hogy fára festett
szentképet jelent. Három nap múlva már alkotott, s ez így megy 18
éve. Kép formájában jelenik meg
elõtte minden. Ha lehet úgy mondani, a kedvenc szentje, Szent Antal neve is. Miután sikerült róla fotót szereznie, figyelembe véve a
kötött mûfaj szabályait, hozzáfogott.
Tanfolyamokra, nyári táborokba
nem járt, de folyamatosan képezte
magát. Az elején még a Népmûvészeti Múzeumból is kapott írásos
útmutatást, egy képzett erdélyi festõtõl pedig a gyakorlati alapokra
tehetett szert. A családján kívül három évig senki sem tudta róla,
hogy mivel foglalkozik. Az ismertség útján egy kaposvári könyvtárban megrendezett kiállítás indította el.
 Az ikon kép minket is figyel 
szokták mondani. Nemcsak mi nézzük, õ is visszanéz ránk. Mi a véleménye errõl?
 A tekintetük megérint, s ez kivált valamit a szemlélõjébõl. Egyegy kiállításom alkalmával gyak-

ran megkérdik tõlem, te Zsuzsa,
miért ilyenek a képeid? Nálad nem
az ikonfestészetre jellemzõ merev
alakokat látunk.  Azért, mert innen jön bentrõl a festészet  mutat
a szívére meggyõzõ nyugalommal
a hangjában.  A lelkembõl jön, s
ez az érzés a mai napig mindenen
átsegít. Bármi gondom, problémám van. Tizenhat éve özvegy vagyok, gyermekeim, unokáim vannak, nagyon sok öröm ért, közöttük bánat is. Ha odaülök az asztalhoz, minden megszûnik körülöttem. Bekapcsolom a zenét, gregoriánt hallgatok általában. Ha jókedvemben ülök le, Chopint választok. Ilyenkor nem is tudok
másra gondolni, csak arra, amit
csinálok. A sors nagyon sokat elvett tõlem, de adott helyette olyan
dolgot, amire álmomban sem gondoltam fogalmazta meg az életbe
vetett hitét az ikonfestõ.
Elképzelni sem tudom, ha valaki
egyedül marad, miért zuhan össze,
miért nem tesz valami olyasmit,
amit szeret. Ne keseregjen, mert
azzal semmin sem tud változtatni.
Siess Zsuzsának sokfelé volt kiállítása, de nem ûz belõle sportot,
nem veti papírra a számukat. Nagyon örül minden meghívásnak, és
annak is, ha képeivel örömet szerezhet másoknak.
Bakonyi Erzsébet
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ja. A kupakképek zsûrizését a
Nagykanizsai Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ munkatársai végzik.
A Kõrösi Csoma Sándor  Péterfy
Sándor Általános Iskola székhelyintézménye pedig az OÉTI által meghirdetett HAPPY-hét programhoz
csatlakozott, melynek a célja a vízivás népszerûsítése a fiatalok körében. Arra szeretnék ösztökélni õket,
hogy a cukros, egészségtelen üdítõitalokkal szemben válasszák inkább
a vizet. Ennek jegyében rendezték
meg egészségnapjukat, ahol a gyermekeket programokkal és elõadásokkal várták a vízzel és az egészséges életmóddal kapcsolatban.

Húsvéti mosolyvarázs

figyelmet a segítés és odafigyelés
nemességére és arra, hogy egy
cseppnyi önzetlenség és szeretet
mennyi jót tehet.
A csapat odaadó munkáját bizonyítja, hogy a tavalyi évben nyerték el az Év Civil Fiataljai városi
kitüntetést  tájékoztatta lapunkat
Gelsei Zsófia.
A jótékony akció szereplõi: Antal Alexandra, Gelsei Zsófia,
Balassa Dominika, Farkas Dóra,
Farkas Edina, Babati Nikolett, Antal Gergõ, Varga Patrik, Fási Barnabás, Verasztó Márk, Szalai Patrik, Borda Anita, Szakécsi Péter,
Bizony Bence, Balázs Enikõ, Molnár Bernadett, Bencsik Flóra, Tulipán Virág, valamint a csoport vezetõje, Nikolics Zsanna.

Lezárult a piaristák
logótervezõ pályázata

A Mit tehetnék érted? fiatalokból álló karitatív közösség
április 4-én immár hetedik alkalommal rendezte meg Húsvéti
mosolyvarázs címû akciójukat,
melynek keretén belül nyuszi,
tündér, manó, napsugár, szivárvány és egyéb, tavasszal kapcsolatos ruhákat öltöttek magukra
a tagok, és így tettek látogatást a
nagykanizsai szociális otthonok
lakóihoz. Saját készítésû ajándékokkal és mûsorral kedveskedtek a bent lakóknak, ezzel ünnepelve velük.
A program elsõ állomásaként a
hajléktalanszállót, utána az integrált központot, zárásként pedig a
gyermekotthont látogatták meg.
A program célja az örömszerzésen túl, hogy a fiatalok felhívják a

Iskolánk 250 éve Nagykanizsán elnevezésû jubileumi logótervezõ pályázatára minden várakozást felülmúlóan közel 300 pályamû érkezett. A legjobbnak ítélt
alkotások a gimnázium földszinti

folyosóján, illetve a beérkezett
munkák egy része az iskola honlapján megtekinthetõ. A díjazásra
és a mûvekbõl összeállított kiállításra késõbb kerül sor  írja az iskola honlapja. Képünkön Dömötör
Péter 6. osztályos tanuló I. helyezett munkája látható.

Fliszár Károly fõesperes
Zalaszentbalázson folytatja szolgálatát
Több internetes portál is arról értesült,
hogy Fliszár Károly fõesperes a húsvéthétfõi
szentmisén elköszönt felsõtemplomi híveitõl.
Értesüléseink szerint Sík Sándor Te Deum címû versét idézve köszönt el Fliszár Károly
fõesperes-plébános a húsvéthétfõi fél 11-es
szentmisén, melyen a Szent Imre kórus mûködött közre. Az 1950-es születésû atya tizenhat
évi felsõtemplomi szolgálat után költözik Zalaszentbalázsra, ahonnan
Pölöskefõt és Börzöncét is ellátja.
Információink szerint utódja az Újudvaron szolgáló Szûcs Imre helyettes esperes lesz. A hírt lapzártánkkig sem a ujsziv.hu, sem a kaposvar.egyhazmegye.hu nem közölte.
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Testi, lelki megújulás a
zalakarosi gyógykertben!
Bár az április valóban szeszélyes, nem kell lemondanunk semmiképpen sem a kinti vizes programokról.
A Zalakarosi Fürdõ ebben a hónapban már megnyitja a vendégek
körében igen kedvelt és népszerû
gyógykertjét, így a szabadtéri medencében élvezhetjük a tavaszi napsugarak simogató melegét.
Ha pedig a hónap szeszélyei folytán éppen hûvös, szeles idõben van
részünk, a medence akkor is remek
feltöltõdést kínál. Nincs is jobb a
kellemes, meleg vízben ülve élvezni a friss tavaszi levegõt!
A gyógyvizes szabadtéri medence lehetõséget kínál arra is, hogy
teljes nyugalomban merülhessünk
el a 34-36 fokos vízben. A medence
ugyanis távol esik a beltéri gyermekbirodalomtól, így míg az aprónép pancsol, sikongat, lubickol, az
inkább pihenésre, gyógyulásra, regenerálódásra vágyók e világtól távol vonulhatnak.
A gyógykert vize magas koncentrációban tartalmaz oldott ásványi
anyagokat, melyek különösen alkal-

masak reumatológiai panaszok enyhítésére, ízületi megbetegedések
kezelésére, de ez a víz sportsérülések, mûtét utáni rehabilitáció esetében is remekül alkalmazható.
Nincs más dolgunk, mint nyakig
elmerülni a gyógyvízben, s élvezni
annak jótékony hatásait. Ehhez
társul a remek zalakarosi klíma, a
gyógykert szépen gondozott sziklakertjének látványa, a pihenõágyak, az elegáns, csendes környezet.
S ne feledjék: a fürdés a lehetõ
legjobb kiegészítése a fürdõ által
kínált gyógykezeléseknek is. Ez
utóbbiakat pedig bárki igénybe veheti, évente két alkalommal, a TB
által is támogatottan. Nem kell
mást tenni, mint a háziorvossal kiíratni a kezeléseket. A masszázs,
tangentor, súlyfürdõ, iszapkezelés
elõtt és után pedig a gyógykert kellemes és gyógyító meleg vize .kell ennél több?

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Versenytárgyalás - 4372. hrsz.

Lomtalanítás 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 2015. április 8-tól 2015. május 9-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 23-tól április 17-ig,
munkanapokon 13.00-16.00-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 könynyen 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.
Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!
Köszönettel: az Ön Szolgáltatója: Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.

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.

2015. évi verseny- és élsport keret
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

NK7 - ZALA HATÁRÁN TEMATIKUS ÚT
NAGYKANIZSA - KISFAKOS - MIHÁLD - ZSALASZENTJAKAB - NAGYKANIZSA

Célcsoport:
minden korosztály, minden célcsoport, különös
tekintettel a természetvédõkre.
Útvonal hossza:
48 km.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak
2,5 óra, túrázóknak 4 óra.

A közel 50 km-es túra a határa a kezdõ biciklizõk kényelmesnek tekinthetõ kirándulásának,
azonban ez a Nagykanizsát félkörben megkerülõ
út a nyugalom és a természetesség útja, érdemes
megállni, megismerni a Zala megye határában
található kis zalai falvakat.
Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra elsõ
javasolt megállója még a városban található, a kivezetõ út a Sétakert mellett vezet, amely a legnagyobb
területû, négy hektáros parkja a településnek. A városi uszoda és strandfürdõ is itt található, kellemes
kikapcsolódási lehetõséget kínál az érdeklõdõknek.
Somogy- és Zala megye határán, a 7-es fõközlekedési út zajától távol, csodálatos erdõségektõl védetten, csendben meghúzódó település Sand. A település legfontosabb nevezetessége az 1806-ban
épült, mára mûemlék evangélikus templom. További látnivaló a pár házzal arrébb található, nemrég
felújított katolikus templom. Háborítatlan a környezet, a térség a vadállománya miatt is kedvelt.

A Kisfakoson található ferences tanyán felépült
kápolna és környezete (lovaglási, táborozási lehetõségekkel) a fõ nevezetessége ennek a rendkívül
csendes, nyugodt falunak.
Miháldon a mûemlék jellegû barokk stílusú
templomot Inkey Gáspár építtette 1760-ban. Különös említést érdemel szobrain kívül a barokk
stílusú szószék. Érdemes körülsétálni a falut körülevõ szelídgesztenyefákkal ékesített szõlõhegyen, ahol borkóstoló és csodálatos kilátás várja a
természet kedvelõit. A gyönyörû környezetben elhelyezkedõ szabadidõközpont és horgásztó kellemes kikapcsolódást és pihenési lehetõséget nyújt.
Sátorozási, sportolási lehetõség biztosított.
Ugyancsak lehetõség van szabadtéren történõ sütésre, fõzésre.
Zalaszentjakab fejlõdésére jó hatással volt az
1860-as évek vasútépítése, ez alapvetõen megváltoztatta lehetõségeiket. Kiemelkedõ értékei a római
katolikus temploma, a mûvelõdési ház, világháborús
emlékhely és a vasútállomás.
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Zártkerti ingatlantulajdonosok figyelmébe

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!
Nagykanizsa, 2015 .....................................
...................................................
Jelentkezõ aláírása

Tisztelt Nagykanizsai Zártkerti Ingatlantulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2013. október 31-én alkotta
meg a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának és az ingatlanok számozásának rendjérõl szóló 41/2013.(XI.06.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet). A rendelet elfogadásával együtt döntés született
arról is, hogy a volt zártkerti ingatlanok házszámozását el kell végezni.
A Közgyûlés 258/2014.(XI.27.) és 6/2015.(I.29.) számú határozataival döntött
egyes közterületek, így többek között a volt zártkertekben lévõ, névvel még nem
rendelkezõ utak elnevezésérõl. A közterületek elnevezése lehetõséget biztosít a
közterületek melletti, azokról nyíló ingatlanok házszámozására is. A házszámok
kiosztássát a polgármesteri hivatal hirdetõtábláján (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján (www.nagykanizsa.hu) tesszük közzé.
Felhívom a fenti ingatlanokkal rendelkezni jogosultak figyelmét, hogy a Rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az ingatlanokat a tulajdonosok kötelesek házszámtáblával ellátni, melyet a közterületrõl jól látható módon az utcafronti kerítésre, vagy az
épület homlokzatára, ezek hiányában külön tartószerkezetre kell kihelyezni. Felhívom továbbá az ingatlanok tulajdonosainak figyelmét arra, hogy Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 20/2013.(IV. 03.) a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendelete 14/B § alapján a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el, aki: a) a házszámtábla kihelyezésének,
karbantartásának, cseréjének, pótlásának kötelezettségét elmulasztja, b) a közterületi névtábla kihelyezésének tûrési kötelezettségét megszegi.
A szabályokat sértõ magatartást tanúsítóval szemben százötvenezer forintig
terjedõ közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhetõ.
Jelen felhívás megjelentetésével egyidejûleg megkerestem az ingatlan-nyilvántartást végzõ szerveket, lakcím-nyilvántartást vezetõ szervet, közmû szolgáltatókat, kéményseprõ-ipari vállalkozást, rendvédelmi szerveket, mentõszolgálatot, városüzemeltetést végzõ szervet és a Magyar Postát, hogy saját nyilvántartásukban a fenti változásokat vezessék át.
További információ a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Építésügyi Csoportnál kérhetõ ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8.00-12.00,
13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) a
0620/8492489-es telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet 8. számú iroda).

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.

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. április 9.

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.

2015.04.13.
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2015. április 9.

Álláspályázat:
Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõ

Kanizsa  Hirdetés
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Álláspályázat:
Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló
Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõ tisztségének betöltésére.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõ tisztségének betöltésére.

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató
Egyszemélyes Nonprofit Kft. (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.)
A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése.
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai:
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 kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a
Kanizsa TV szerkesztõségének felelõs mûködtetése és szakmai irányítása a
médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi
érdek érvényesítése a mûsorpolitika kialakításában.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõt a közgyûlés határozott idõre, 2015. május 1. naptól kezdõdõen 2020. április 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 tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet,
egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú
iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi
területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat: a pályázónak
a feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsõfokú vagy a középfokú iskolai 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 17.
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: Kanizsa TV Kft. ügyvezetõfõszerkesztõi pályázat.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidõben benyújtott pályázatokat a Humán 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. áprilisi 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.

Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa Újság Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.
A kft. fõ tevékenysége: idõszaki kiadványként a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap kiadása.
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai:
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 kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint a hetilap szerkesztõségének felelõs mûködtetése és szakmai irányítása a médiaszolgáltatásról és
a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a
lapkiadásban.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás:
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõt a közgyûlés határozott idõre, 2015. május 1. naptól kezdõdõen 2020. április 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 tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó területén eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat: a pályázónak a
feladat ellátására vonatkozó koncepciója, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz, a felsõfokú vagy a középfokú iskolai 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), 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 17.
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: Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi pályázat.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidõben benyújtott pályázatokat a Humán 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. áprilisi 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.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Tavaszváró Big Band koncert
Április 10. 11 óra
"RAGYOGÁSBAN"
az Énekmondó Együttes Költészet Napi
mûsora. Támogató: Nemzeti Kulturális
Alap. A belépés DÍJTALAN!
Április 10. 13 óra
"Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni"
NAGY GÁSPÁR VERS ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
Program: 13.00 óra: Koszorúzás a Nagy Gáspár emléktáblánál. 14.00 óra: HSMK: Vers és
prózamondó találkozó két korcsoportban (általános iskola felsõ tagozat, középiskola).
Részletek a versenyfelhívásban olvashatók.
Április 10-28.
A KÕRÖSI CSOMA SÁNDORPÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKHELYINTÉZMÉNYE TANULÓINAK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: április 20. 14 óra. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta. Közremûködnek
az iskola tanulói.
Április 11. 15-19 óra
FÓKUSZBAN A JÖVÕD - TRÉNING
SOROZAT 1. RÉSZ
Elõadó: Toplekné Sabjanics Erna. További
részletes információ: 06/30-513-0672. Belépõdíj: 4500 Ft / 4 órás tréning.
Április 11. 18 óra
A 15 ÉVES PREMIER TÁNCKLUB
JUBILEUMI GÁLAESTJE
Vendég: Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Jegyek ára: I. hely 1000 Ft, II. hely
800 Ft.
Április 13. 17 óra
MAGYARORSZÁGON IS TERMESZTHETÕ "ÉRDEKES" GYÜMÖLCSÖK
vetített képes elõadás. Elõadó: Varga János.
Április 16. 19 óra
ZORÁN KONCERT
Több mint kétórányi, élõ zenélés és párbeszéd. A HSMK színháztermében az ülõhelyek érkezési sorrendben foglalhatóak el.
Belépõdíj: elõvételben 4900 Ft, a koncert
napján a helyszínen 5400 Ft-ért kaphatók.
Április 18. 19 óra
BÖDÕCS TIBOR STAND UP
COMEDY ESTJE.
Belépõdíj: 2900 Ft.

Április 10. 19 óra
Retro kávéházi esték
NOSZTALGIA DALLAMOK - zenés,
táncos est. Molnár György Lyra-díjas harmonikamûvész és zenekarának mûsora. Belépõdíj: elõvételben 1200 Ft, helyszínen 1600 Ft.
Április 12. 16 óra
NAGY AKAROK LENNI
zenés bábjáték 55 percben - Fabula Bábszínház. Belépõdíj: 800 Ft.
Április 14. 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK
"A bárka nyomában" - vetítéssel egybekötött képes úti élménybeszámoló. Elõadó:
Lukács Norbert. A belépés DÍJTALAN!
Április 13. 8 óra
FEL A NETRE! - kezdõ számítógépes
tanfolyam.

Képviselõi
fogadóórák
Szõlõsi Márta a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját április 13-án (hétfõn) tartja 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.):
30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.

Március 28-án a Magyar Plakátház adott helyet a Kanizsa
Big Band hagyományos koncertjének. A meghívott vendégszólista ezúttal Skerlecz Gábor
pozanos volt, aki már többször
játszott a kanizsai zenekarral.
A lottó ötösöm jönne be úgy,
ahogyan elõre megjósoltam a telt
házat a koncertre. Addig is egy kis
visszatekintés a szombat esti programra. A tavaszvárás jótékonyan
hatott a Kanizsa Big Band mûsorára, hiszen több új szerzemény is elhangzott az est folyamán.
Némelyik ugyan kakukktojásnak ígérkezett a jazz örökzöldek
között, de az is jól vette ki magát.
A pop, a soul, a rock és az R&B
mûfajának egy-egy nagy slágere
hangzott el jazz hangszerelésben.
Így Guns N' Roses, Carole
King&Tony Stern nagy slágereinek tapsolhatott a közönség. A mûfajok és a zenésztársak tiszteleté-

Fotók: Halász Gyula
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rõl szólt az R&B és a soul kiválóságának, Stevie Wondernek egy
szerzeménye, a Sir Duke. Ami
Duke Ellington világhírû jazz zongoristának, zeneszerzõnek állít
emléket, de a vokális változatban
Ella Fitzgerald, Louis Amstrong és
Count Baise is említésre kerül. A
Big Band mûfajának nagy csilla-

gai uralták az elõadás nagy részét.
Sammy Nestico, Herb Ellis és
Count Baise darabok sorjáztak
egymás után. A szólók nagy részét
Skerlecz Gábortól hallottuk, de
Cseke Dani, Boda Marci, Dér Dávid és Buzsics László is szólózott.
H.Gy.

Aktuális gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán
Dátum

2015. április 9.
2015. április 10.
2015. április 11.
2015. április 12.
2015. április 13.
2015. április 14.
2015. április 15.
2015. április 16.
2015. április 17.
2015. április 18.
2015. április 19.
2015. április 20.
2015. április 21.
2015. április 22.
2015. április 23.
2015. április 24.
2015. április 25.
2015. április 26.
2015. április 27.
2015. április 28.
2015. április 29.
2015. április 30.

Gyógyszertár neve, címe

FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAY U. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
BENU KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
REMÉNY, GARAY U. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
BENU KANIZSA CENTRUM, TÁBORHELY U. 4.

Telefonszáma

93/310-367
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/510-151
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135

Ügyeleti idõ
22:00-06:00
22:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00

2015.04.13.

8:22

Page 13

Kanizsa  Ez + Az

2015. április 9.

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Építõmérnök
Gépészmérnök
Webdizajner
Programszervezõ
Pénzügyi-gazdasági ügyintézõ
Adminisztrátor
Értékesítõ
Felszolgáló
Szakács
Lakatos
Autószerelõ
Élelmiszeripari termékgyártó
Gyártósori összeszerelõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános

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
Ha lehet, a hétvégét ne veszekedéssel töltse
el. Vegye észre a környezetében megbúvó
apró csodákat. Ha hirtelen nem talál, akkor
vagy keresse jobban, vagy teremtse meg õket
azok számára, akiket szeret.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Bizonyára észrevette, idõnként gyerekesen viselkedik annak ellenére, hogy rég
kinõtt a gyerekkorból. A játékosság jól
áll az idõsebbeknek is, de a felelõsséget
akkor is vállalni kell a tetteiért.

V.21.VI.21. Ikrek
Szép hétvégére számíthat. Szerencsére
ezért önnek nem kell semmit sem tennie,
csak elfogadni és élvezni a jót. A kellemes percekkel ezúttal a Vénusz bolygó
ajándékozza meg.

VI.22.VII.22. Rák
A hétvégén különösen a társasági programok keltik fel az érdeklõdését. Az is elõfordulhat, akivel szakított, vissza akar
térni önhöz. Gondolkodjon el a válaszon,
mert esküvõhöz vezethet az útjuk.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ne csak a pénzügyeivel foglalkozzon állandóan, hanem az egészségével is. Gondolkodjon el azon, hogy mikor költött
utoljára vitaminokra, és foglalkozzon
többet a vágyaival.

VIII.23.IX.22. Szûz
A dicsérõ szavakat mindig elégedetten fogadja otthon. Nem lesz ez másként az ünnepek után sem. Közeli hozzátartozói arról is
gondoskodnak majd, hogy senki se boszszantsa fel, ne fogja vissza a lendületét.

IX.23.X.22. Mérleg
Valakitõl sokkal több figyelmet, törõdést
fog kapni, mint eddig. A tüzes bolygók
különösen leleményessé teszik az ünnepek után, és könnyedén kitalálja, hogy ki
is lehet ez a jótevõ.

X.23.XI.22. Skorpió
Különös élményekben lehet része a hétvégén, ha nem a családi tûzhely melegét
választja, hanem eleget tesz egy kedves
ismerõse meghívásának. Emiatt azonban
féltékenységet is kiválthat másokból.

XI.23.XII.21. Nyilas
Egy új ismerõse közeledésének köszönhetõen a hétvégén teljesen kibillen a lelki egyensúlyából. A boldogságtól szinte
lángra kapnak az érzelmei, alig ismernek
önre a környezetében.

XII.22.I.20. Bak
Ne legyenek túlságosan nagy elvárásai a
fogyókúrázás iránt. Ha nem tud lemondani a finomságokról, akkor erõszakkal ne
tegye. Iratkozzon be egy jógatanfolyamra
és kerékpározzon rendszeresen.

I.21.II.19. Vízöntõ
Viharos hétvégére számíthat. A vihart ezúttal nem az idõjárás okozza, hanem egy baráti körben elejtett mondat, aminek anyagi
kihatásai is lehetnek. Töltsön el néhány órát
egyedül, és gondoljon át mindent.

II.20.III.20. Halak
Nem jelent semmiféle gondot az ön számára a
heti munkakezdés. Az ünnepek alatt alaposan
kipihente magát, a bolygók feltöltötték energiával, és egy nappal rövidebb is lesz a hét. Minden jól alakul, akárcsak a mesében.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Ifjú reménységeik
a dobogón
A 2014/15-ös versenyszezon vívó utánpótlás korosztályának (1215 év) negyedik fordulóját rendezték Gödöllõn, melyen a Nagykanizsai TE 1866 versenyzõi is pástra
léptek. A kanizsai vívók három korosztályban, gyermek, újonc és serdülõ kategóriában versenyeztek.
A gödöllõi vívóverseny kanizsai dobogós eredményei. Gyermek, leány kard: (2002 és utána
születettek; 48 induló): 2. hely
Kozári Dóra. Fiú kard: (59): 1.
Horváth Gergõ (képünkön balról). Újonc, fiú kard: (2001; 47):
3. Horváth Gergõ. Leány kard:
(22): 3. Mádé Réka. Serdülõ, fiú
kard: (2000; 39): 1. Milassin
Mór (képünkön jobbról edzõjével, Piecs Adriennel).

Budapesten rendezték az ifjúsági
szabadfogású birkózók második
válogató versenyét. A szabály szerint három viadalból kettõt kell
nyerni annak a versenyzõnek, aki a
nyári korosztályos világversenyeken (augusztus elején Európa-bajnokság Szabadkán, világbajnokság
augusztus végén Szarajevóban)
szeretné viselni a címeres mezt.
A kanizsai birkózók közül az 50
kg-os Németh Márton (képünkön
balról) és az 54 kg-os Egyed Balázs
(jobbról) is megnyerték az elsõ etapot így komoly tétje volt számukra
a budapesti viadalnak. Miután
mindketten sikeresen megküzdöttek a legnagyobb ellenféllel, tehát a
súly-rendezéssel, következhettek a
szõnyegen az ellenlábasok.
Márton és Balázs is négy mérkõzést küzdött végig és az elvárásoknak megfelelõen könnyedén
gyõzték le ellenlábasaiakt, így

2015. április 9.

Balkáni túra elõtt

megérdemelten állhattak a dobogó
tetejére. Ez egyben a világversenyeken való indulási jogot is jelentette számukra. A következõ megmérettetésükre április 18-19-én

Húsz évüket is ünnepelték

A Zsigmondy-csarnok adott otthont a Kanizsa Kupa lábtoll-labda
vb-válogatónak, egyben az országos rangsoroló kupasorozat második fordulójának. A csapat és páros kategóriában rendezett tornán
hat egyesület 94 versenyzõje vett részt.

INGATLAN
Eladó Kiskanizsán 1110 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)
Becsehelyen két szobás nappalis,
fürdõs, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel
eladó.
Tel.: 06-30-209-0546
(7703K)

BÉRLET

Garázs kiadó a Csokonai utcai garázssoron, aknája zöldség, gyümölcs
tárolására alkalmas. Érd.: 0630-3891377 (7706K)

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630597-1530 (7699K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanyagait

A megnyitón Fehér János, a
Magyar Lábtoll-labda Szövetség
fõtitkára megemlékezett a szervezet 20 évvel ezelõtti megalakulásáról, és köszöntötte azokat a játékosokat, akik az elsõ és legutóbbi
versenyen is részt vettek, majd hatalmas tortával lepte meg a mezõnyt...
A házigazda Zemplén SE játékosai 1 arany-, 3 ezüst- és 1 bronzérem megszerzésével ünnepelték a
20. évfordulót. A Kunics-Morvai
páros kupagyõztes lett, míg a
Baloghné Munkácsi Andrea,
Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma összetételû nõi csapat a
második helyen végzett. A férfi
centercsapat (Farkas Balázs, Huszár Emil, Lukács Benedek, Lukács Márton, Takács Endre) ezüstelszállítom.
(7700K)

Tel.:

0620-510-2723

ÁLLÁS
Fiatal elekronikai technikus férfi
német nyelvtudással, MS Office, Open

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi véradást szervezi:
2015.04.14. kedd 08:30  14:00
óra Vöröskereszt (Nk, Sugár u. 28.)
2015.04.16. csütörtök
11:00  13:30 óra Hahót
15:00  17.30 óra Zalaszentbalázs

kerül sor az azerbajdzsáni Bakuban, ahová a magyar válogatott
tagjaként utazhatnak a kanizsaiak.
P.L.
érmes, míg a kettes számú egység
(Baranyai Benett, Bencsik Martin,
Horváth Gergõ, Kovács Marcell,
Kunics Bence) a negyedik helyen
zárt. A Huszár Emil, Lukács Benedek kettõs ezüst-, a Lukács Márton, Takács Endre alkotta páros
bronzérmet szerzett.
Kanizsa Kupa lábtoll-labda vbválogató. Kanizsai dobogós eredmények. Nõi csapat (15 egység):
2. Baloghné Munkácsi Andrea,
Kunics Réka, Morvai Noémi, Vlasics Dalma (Zemplén SE Nagykanizsa). Nõi páros (26): 1. Kunics
Réka, Morvai Noémi (képünkön).
Férfi csapat (12): 2. Farkas Balázs,
Huszár Emil, Lukács Benedek,
Lukács Márton, Takács Endre
(ZSE). Férfi páros (21): 2. Huszár
Emil, Lukács Benedek, 3. Lukács
Márton, Takács Endre.
P.L.
Office alapfokú számítógépes ismeretekkel, B kategóriás jogosítvánnyal
Kanizsán állást keres. Tel.: 06-30-5112951 (7704K)
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Számos
továbbjutóval

39 éremmel
gazdagabban
a kanizsaiak

Az iskoláikat képviselõ kanizsaiak 9 arany-,15 ezüst- és 15
bronzérmet és az összesített diákolimpiai bajnok Szabó Péter,
Gerlinger Laura és Hanusz
Áron lettek. Maga a megmérettetés egyben az Európa-bajnokság egyéni válogatójának második köre is volt.
Szabó Péter és Kovács Bence
az elõzõ, szentesi és a mostani
összpontszámuk alapján már biztos továbbjutók és az edzõi stáb,
Tóthné Vágó Alexandra, Várszegi
Zsófia és Vágó Diána joggal lehettek elégedettek. A németországi kötélugró Eb-ig már csak a
Mesterek Tornája következik áprilisban, ami egy meghívásos verseny és az ország legjobb 15 kötélugrója vehet részt rajta.
A részletes eredményeket
honlapunkon tekinthetik meg.

A Nagykanizsai Bridzs Sportegyesület Balatonföldváron rendezte meg az Országos Vidékbajnokságot (képünkön egy jelenete), mely a Magyar Kupa és
MP páros bajnokság országos
selejtezõje is volt egyben.
Fotó: Polgár László

A 2015. évi kötélugró diákolimpia döntõjét Szolnokon
rendezték és 260-an egyéniben indultak, míg 35 csapat a
formációs versenyekben volt
érdekelt.

Ismét kettõs siker
A megyei elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság sorában Húsvétvasárnap roppant fontos mérkõzést
nyert a kiesõ helyek elöl menekülõ
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
SE együttese a hasonló cipõben járó Mûszer Automatika FC Naped
otthonában. A 2-1-es kiskanizsai sikert hozó találkozón a vendégek
igencsak felforgatott védelemmel
álltak ki, hiszen Csordás Máté eltiltás, Molnár Tamás és Ganzer Szilárd sérülés miatt nem játszhatott,
de Piecs László sem volt a bevethetõk sorában. A gyõzelemmel járt
vezéráldozat is, hiszen a könyöklõ,
majd reklamáló Lukács István kiál-

Évadjukat zárták

A Kanizsa Teniszcentrumban
a fedett pályás idényt záró
CONTO-KANIZSA nyolcadik
pontszerzõ nyílt amatõr páros
teniszversenyre került sor, a 20
induló 32 mérkõzésen döntött a
helyzésekrõl.
Az izgalmak mellett meglepetések is jellemezték a meccs-döm-
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pinget. A versenyt a tapasztalt
Molnár József-Rácz Attila kettõs
nyerte, a nagy formában játszó, a
döntõig esélyesek sorát legyõzõ
Lévai Csaba-Tóth Attila páros ellen (képünkön a dobogósok, helyezettek).
A CONTO-KANIZSA nyolcadik pontszerzõ nyílt amatõr páros
teniszversenyre végeredménye: 1.

lította a játékvezetõ azon a mecscsen, melyen a Sáska-gólokat
Földesi Gábor és Dolmányos Márk
(képünkön balról) szerezték, csapatuk pedig a 13. helyen áll.
Az UFC Nagykanizsa pedig az
egyre inkább lecsúszó Lets do it
Technoroll Teskándhoz látogatott,
a tendenciáknak megfelelõen a
nagykanizsaiak hozták is a találkozót. A gólokból Tislér Richárd (2),
Völgyi Dávid és Szalai Dániel vették ki részüket a 4:1-es sikerbõl és
a Kanizsa akár stabilizálhatja helyét is a hetedik pozícióban.
P.L.

Csapatversenyben
remekül
küzdve végül az értékes 4. helyet
érte el a Gõcze Gyula, Szabolcs
Károly, Korsós Imre, Havaj Tamás,
Minarik Attila és Marczona Mariann alkotta csapat. Ezzel a Magyar
Kupa 12 csapatos döntõjébe kerültek, melyen négy vidéki és nyolc
budapesti csapat vesz részt.

A párosok versenyében az ötödik
Decleva László - Szvitacs István, a
kilencedik Harsányi Sándor Matheovits László és a tizenharmadik Gõcze Gyula - Szabolcs Károly
nagykanizsai kettõs került az Országos MP páros bajnokság döntõjébe.

Még az edzõ is kifakadt...

Molnár József-Rácz Attila (Zalaegerszeg-Nagyatád), 2. Lévai Csaba-Tóth Attila (Energia Szabadidõsport Klub-Röpte TC), 3. Péntek István-Halász Dávid (Kanizsa
TC-Energia) és dr. Füle AttilaPerendy Tamás (Energia). A vigaszág gyõztese a Nagy Csaba-dr.
Köppel Szilárd (Röpte) duó lett.
A nyolc verseny után a pontverseny végeredménye: 1. dr. Füle Attila
(Energia) 106 pont, 2. Perendy Tamás (Energia) és Nagy Csaba (Röpte
TC) 100-100, 4. Péntek István (Kanizsa TC) 94, 5. Tóth Attila (Röpte) 75,
6. Lévai Csaba (Energia) 70.
A pontverseny egyébként az
utolsó fordulóban dõlt el a négy
esélyes között és az ünnepélyes
díjátadása az elsõ szabadtéri versenyen kerül sor, amire április 25-én,
a Röpte TC pályáin kerül sor.
 Mindenkinek köszönöm a fedett pályás versenyeinken a részvételt, õsszel folytatjuk, remélem
továbbra is ilyen aktivitással 
értékelt röviden Baranyás Zoltán
fõszervezõ.

Debreceni VSE II (7.)  Kanizsa
VSE (4.) 9-8 (3-1, 1-2, 1-2, 4-3)
OB I B A-csoport vízilabda-mérkõzés, 15. forduló. Debrecen, 50 nézõ. Vezette: Madarasi A., Madarasi
Gy. Kanizsa: Nébald - Bakó 1, Berki 1, Virt M., Kéri 2, Kaszper G. 2,
Gulyás. Csere: Cserdi I. 1, Klie, Kis
Zs., Fábry 1. Edzõ: Németh Zsolt.
Három potyagóllal nyitott a Debrecen, ami meghatározta a találkozó menetét. A vendégek képtelenek voltak
felpörögni, hiába játszották ki az akciókat, vagy voltak emberelõnyben, gyakorlatilag semmi nem jött be nekik, így
nem is következhetett más, mint amit
az eredményjelzõ is mutatott...
Németh Zsolt: Tízbõl tízszer ezt a
DVSE-t meg kellett volna vernünk,
de játékosaimról lerítt, hogy kedvük
sincs játszani. Felesleges magyarázkodni. Ilyen mérkõzéseket, még ha ötszáz kilométert is kell utazni, vagy éppen reggel hatkor kellene játszani, akkor is nyerni kell. Így nem is érdemeljük meg a felsõházi rájátszást!"

P.L.

P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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2015. április 9.

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.

