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06-30-491-7051

www.voksh.hu,
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

TANFOLYAMOK:
Személygépkocsi,
moped vezetõi május
7. (csütörtök)
16.00 óra hétközi
április 16. (szombat)
8.00 óra hétvégi
OKJ-s targoncavezetõ, emelõgépés rakodógépkezelõ hatósági

vizsga: május 20. (szerda) 10.00 óra
(jelentkezéseket fogadunk május 11-ig)

GKI - Teher-, és autóbusz
szaktanfolyami vizsga
május 16. (szombat) 10.00 óra
(jelentkezéseket fogadunk május 6-ig)

Részletekrõl érdeklõdjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetõségeken.
(Stat.2014-4-2015-1 né. VSM: B E: 79,17%
-77,42%. F: 75%-80% C E: 100%. ÁKÓ: B Gy:
130,05%-121,38%. C Gy: 101,72%-101,38%)

21. Város Napja programsorozat

Díszközgyûlésen adták át a város kitüntetéseit

Hagyomány, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a Város Napja alkalmából tartott díszközgyûlésen
köszönti azokat a személyeket,
akik a városért sokat tettek, nevükkel városunk hírnevét öregbítették. A 2015. év önkormányzati kitüntetéseit Dénes Sándor
polgármester adta át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése határozatot hozott
kitüntetõ címek adományozásáról.
Ennek értelmében a közgyûlés:
Schmidt Egon Kossuth-díjas ornitológusnak kiváló szakírói, vezetõi és tudományos ismeretterjesztõi
tevékenységéért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere emlékplakettet adományozta. Sajnos a kitüntetett nem tudott jelen lenni a
rendezvényen, ezért a kitüntetését a
késõbbiekben juttatják el számára.
A közgyûlés Schrammel Imre
Kossuth-díjas keramikusmûvésznek hat évtizedes mûvészi mun-

kásságáért Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Címere emlékplakettet adományozta.
A közgyûlés Prof. Dr. Gerlinger
Imre nemzetközi hírû fül-, orr, gégészeti és sebészeti orvosprofeszszori munkásságáért Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere
emlékplakettet adományozta.
A közgyûlés Prof. dr. Gadányi
Károly egyetemi tanárnak több évtizedes felsõoktatási és szlavisztikai munkásságáért Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Címere emlékplakettet adományozta.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a korábbi évek
gyakorlatától eltérõen három további kitüntetés adományozásáról
döntött, melyek átadására a mostani rendezvény keretében került sor.
A közgyûlés Az Év vállalkozása emlékplakettet adományozott
kisvállalkozás kategóriában Ágoston Tibor egyéni vállalkozónak.
A közgyûlés Az Év vállalkozása emlékplakettet adományozta

középvállalkozás kategóriában a
Kanizsa Kárpit Kft-nek. Az elismerést Angyalosi Sándor és Horváth György ügyvezetõk vették át.
A közgyûlés Az Év vállalkozása emlékplakettet adományozta
nagyvállalkozás kategóriában a
Honeywell Hõtechnikai Kft. részére. A kitüntetést Pécsi József ügyvezetõ-igazgató vette át.
A közgyûlés dr. Bencze Mária
gyermekorvosnak több évtizedes
áldozatos és kiváló munkája elismeréseként Szekeres József Díj
kitüntetõ címet adományozott.
A közgyûlés dr. Kaszás Gizella
pszichoterapeutának kiváló szakmai
munkájáért és a Nagykanizsai Családsegítõ Központ és Családsegítõ Szolgálat vezetéséért Szekeres József
Díj kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés Nagykanizsa
Sportjáért kitüntetõ címet adományozta Kaszper Lászlónak a város vízilabdasportjáért végzett
több évtizedes sportvezetõi és támogatói tevékenységéért.

A közgyûlés Nagykanizsa
Sportjáért kitüntetõ címet adományozta Nagy Istvánné nyugalmazott testnevelõ tanárnak pedagógusként, élsportolóként és edzõként végzett kiemelkedõ munkájáért, példamutató gyermekszeretetéért és emberségéért.
A közgyûlés Borsos Ferenc
ügyvezetõ-igazgatónak a vízkezelésben végzett kiváló tervezõi és
vezetõi munkásságáért, a város
hírnevének öregbítéséért a Nagykanizsa Környezetkultúrájáért
kitüntetõ címet adományozta.
Dobos István tûzoltó alezredesnek, a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõjének
a nagykanizsai katasztrófavédelemben végzett áldozatos szolgálatáért Nagykanizsa Biztonságáért kitüntetõ címet adományozta.
Dr. Molnár József rendõr alezredesnek, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõjének kiemelkedõ
szakmai, vezetõi teljesítményéért
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapon)
Nagykanizsa Biztonságáért
kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés Böjti Istvánnénak
több évtizedes kiváló óvodapedagógusi és óvodavezetõi tevékenységéért Nagykanizsa Oktatásáért kitüntetõ címet adományozta.
Molnár Jánosné nyugalmazott
pedagógusnak, évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkájáért
Nagykanizsa Oktatásáért kitüntetõ címet adományozta.
A közgyûlés Jerausek Gyulának
a kultúra területén végzett kiemelkedõ tevékenységéért Nagykanizsa Kultúrájáért kitüntetõ címet
adományozta.
A közgyûlés a Nagykanizsai Helyi Választási Irodának a 2014. évi
választások lebonyolítása során
nyújtott eredményes és magas
színvonalú munkájáért Paizs Ferenc Díj kitüntetõ címet adományozta. A díjat Dr. Gyergyák
Krisztina jegyzõ és Dr. Termecz
Marianna aljegyzõ vette át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségeiért kitüntetõ címet adományozta a közgyûlés a
Kanizsai Horvát Tamburazenekarnak a horvát népzene országos és
helyi népszerûsítéséért.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szebenyi Máriának a több évtizedes pedagógusi,
igazgatói életmûvéért, a nagykanizsai nyolcosztályos gimnáziumi
oktatás újraindításáért és a jelenlegi Batthyány Lajos Gimnáziumot segítõ tevékenységéért
Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntetõ címet adományozott.
A Kiskanizsai Polgári Olvasókörnek a kiskanizsai városrész társadalmi életében meghatározó közösségteremtõ, kulturális és identitást megõrzõ tevékenységéért
Nagykanizsa Megyei Jogú Városért kitüntetõ címet adományozta. A kitüntetõ címet az olvasókör
vezetõje, Salamon Sándorné vette
át.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése néhai dr. Csákai
Iván orvosnak, önkormányzati
képviselõnek kiemelkedõ szakmai
és közéleti tevékenysége elismeréseként posztumusz Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Díszpolgára
kitüntetõ címet adományozta. A
kitüntetést fia Csákai Richárd vette át.
Ezt követõen Borsos Ferenc a
Hidrofilt Kft. ügyvezetõ-igazgatója mondott néhány gondolatot a kitüntetettek nevében.

2015. április 30.

Nagykanizsa valóban
Magyarország nyugati kapujává vált

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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Nagykanizsa az elmúlt évek
nagyszabású fejlesztései révén
valóban Magyarország nyugati
kapujává vált  hangzott el a 21.
Város Napja ünnepi közgyûlésén, melyre az Deák-téri ünnepélyes zászlófelvonást követõen került sor a Medgyaszay Házban.
Az ünnepség a Himnusz közös
eléneklését követõen Horváth
Krisztina zongorajátékával vette
kezdetét. Krisztina a nagykanizsai
Farkas Ferenc zeneiskola zongora
szakán végezte tanulmányait dr.
Erdõs Lászlóné tanárnõnél. Számtalan országos verseny gyõztese és
helyezettjeként került a Budapesti
Bartók Béla Konzervatóriumba,
majd a Liszt Ferenc Zeneakadémiára. Méltán büszkesége õ is Nagykanizsa városának.
A hagyományoknak megfelelõen testvérvárosainkból, Bihácsról,
Csáktornyáról, Kovásznáról, Magyarkanizsáról és Togliattiból is
érkezett delegáció Nagykanizsára.
Idén ünnepeljük városunk és testvérvárosa Csáktornya között 10
éve fennálló, gyümölcsözõ kapcsolatot. Ez alkalomból Jurica
Horvat, Csáktornya tanácsának elnöke osztotta meg gondolatait az
ünneplõkkel a két város együttmûködésérõl, melyet a Kanizsai Hor-

vát Tamburazenekar mûsora követett.
A Város Napja alkalmából tartott díszközgyûlésen kitüntetéseket adott át a polgármester azoknak a személyeknek, akik sokat
tettek a városért és nevükkel a hírnevét öregbítették (lásd címlapos
anyagunkat).
Tudjuk, az idõ nem áll meg, de
vannak dolgok, értékek, amelyek a
sürgetõ idõ ellenére is megállnak.
Emberi erõfeszítés kell, hogy (...)
megõrizzük õket.  Csoóri Sándor
e gondolatával köszöntötte a 21.
Város Napja Ünnepi Közgyûlésén
megjelenteket Dénes Sándor polgármester.  Különleges és egyedülálló az idei esztendõ ünnepe,
mert jubileumi Város Napját köszönthetünk  folytatta e jeles nap
méltatását a város elsõ embere. 
770 éve, egy IV. Béla királyunk által szignált 1245-bõl származó
adománylevél említi az utak metszéspontjában fekvõ Kanizsa nevét
elsõként, ide tekinthetünk vissza,
mint a kezdeteinkre. Ez az idõpont
szimbolikusan városunk eredete,
amikor is megszületett egy gyönyörû és büszke település, amely

derékkal, hogy értékeinket számba
véve, és közös jövõnk magújítása
okán emlékezzünk városunk,
Nagykanizsa múltjára. Csoóri Sándor szavai mutatnak rá, hogy a saját értékeink, melyek megállnak az
idõben miközben mi haladunk, kérik tõlünk, hogy álljunk meg mi
magunk is néha, tekintsünk körbe
és tegyünk közös erõfeszítést arra,
hogy megõrizzük õket. Mert tudnunk kell, hogy az együttes megállás miatt vagyunk mi Nagykanizsaiak. Azok az értékek, melyek álló
csillagként vesznek körül minket,
azok a mi világunk keretei, és világosságot adó fényforrásai. Rájuk
tekintve, az õ fényükben láthatjuk
csak meg önmagunkat és környezetünket, az õ világlásuk mutatja
meg, hogy milyen csodálatos és
egyedülálló város a miénk, mennyi
tehetséges és szorgos polgár tekinti otthonának.
Legyünk büszkék, mert lehetünk!  hangsúlyozta a szónok. 
Nagykanizsa magja 770 éve lett elvetve, és azóta terem meg itt az
élet, a mi közös életünk. Mely oly
sok adományt adott nekünk az elmúlt esztendõkben is. Legyünk kí-

története és történelme során mindvégig megõrizte fenségét. Ezt az
origót, és a mi közös történetünket
ünnepeljük a mai napon. Huszonegyedik alkalommal állunk meg,
egymás szemébe nézve, kihúzott

váncsiak önmagunkra, hagyományunkra, értékes polgárainkra,
munkánk gyümölcsére.  javasolta, majd Böjte Csaba atya biztatását felidézve folytatta a gondolatait:
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Légy kíváncsi magadra! Te hihetetlenül értékes... vagy. Benned
hatalmas értékek vannak,... csodálkozzál rá. ( ) Én azt akarom,
hogy figyeljél önmagadra, és fedezd fel azt a virágot, gyümölcsöt,
melyet kis magként beléd rejtett el
a teremtõ Isten.
Az elmúlt években komoly
szemléletváltás történt városunkban, rengeteg gyümölcs és
virág, sok apró és sok sikeres,
látványos beruházás és fejlesztés
valósult meg, és számos nagyszerû dolog született  tért viszsza napjaink Kanizsájához a polgármester:

Megújult a fõterünk, mely immáron méltóvá lett a nagy hagyományokkal rendelkezõ múltunkhoz és
büszke polgáraihoz. Napokon belül
elindul a városrekonstrukció második szakasza is, mely a fõutca újjáéledését fogja jelenteni. Hasonlóan
látványos változást eredményezve,
mint az Erzsébet tér esetében. Impozáns épületeink újultak meg idõközben a város legkülönbözõbb
pontjain, méltóan elõdeink ránk hagyott örökségéhez. Folyamatban
van a ligetvárosi fejlesztés is, egységessé és élhetõbbé téve a város e
részét. Befejezõdött a csatornázás
hatalmas beruházása, a százmilliós
nagyságrendû vízi közmû és a hulladékdepó fejlesztése. Ugyanakkor
játszóterek újultak meg, élhetõbbé
téve a családok, a gyermekek életét.
És a tavalyi évben, egy esztendeje
adhattuk át a 4 milliárd forintot is
meghaladó új kórházi beruházást,
amelynek köszönhetõen XXI. századi körülmények között gyógyulhatnak a kanizsai és környékbeli
polgárok. Nagykanizsa e lényeges
és nagyszabású fejlesztések révén
valóban Magyarország nyugati kapujává vált.
És a gyarapodás nem áll meg.
Hiszen a szemléletváltozás eredményeként sikeres jövõ elé, újabb

nagyszabású fejlõdés elé nézhetünk. Mert az elmúlt esztendõben
megvalósult partneri gondolkodás, az értékeink számbavételén
alapuló együttmûködés révén
olyan tervek születtek az Integrált
Településfejlesztési Stratégia keretén belül, melyek Nagykanizsát
elõre lendítik. Nemsokára megvalósulnak azok az integrált fejlesztések, amelyeket már mi magunk
határoztunk meg, a magunk képességeire, adottságaira építettünk fel, és terveztünk meg. Ezek
a pályázatok csak mirólunk szólnak, és értünk, mert magunkra
szabtuk õket, a mi arculatunkat

tükrözik, és a sikeres együttmûködésünket. Ez a mi nagy lehetõségünk, és a mi közös felelõsségünk. Közel 770 éve. Amivel élni
kötelességünk.
Végezetül a polgármester arra
biztatta a jelenlévõket, hogy köszöntsük ma együtt a sikeres jövõ
elõtt álló városunk köztünk élõ értékeit, állócsillagait, a kitüntetett
polgárokat, akik tevékenységükkel építették és gazdagították közös otthonunkat, Nagykanizsát.
Álljunk tehát meg egy pillanatra
munkánk közepette, és szenteljük
rá az idõt a megünneplésükre.
Tartóztassuk fel az idõt három
szép napra, hogy a közösségünkben összetalálkozva büszkén és
együtt indulhassunk neki a jövõ
nagy feladatainak. Megerõsítve
önmagunkban, hogy nagy álmok,
nagy lehetõségek, Nagykanizsa!
A díszközgyûlés a Virág Benedek Ifjúsági Vegyeskar mûsorával
zárult. Cseke József karnagy vezetésével õk képviselik Nagykanizsát a július végén, Pécsen megrendezésre kerülõ Europa Cantaton amely Európa egyik legnagyobb és legszínesebb nemzetközi
kórusfesztiválja.
B.E.

3

Város Napja:

Lehetõség,
hogy megtanuljunk
vágyakozni arra, ami a miénk,
hogy valóban a magunkénak
érezzük Nagykanizsát

A városvezetõ hangsúlyozta:
több okból is különleges az idei
Város Napja. Különleges és egyedülálló, mert jubileumi Város Napját köszönthetünk. 770 éve, egy IV.
Béla királyunk által szignált 1245bõl származó adománylevél említi
Kanizsa nevét elsõként, ide tekinthetünk vissza, mint a kezdeteinkre.
Ez az idõpont szimbolikusan városunk eredete, amikor is megszületett egy gyönyörû és büszke település, amely története és történelme során mindvégig megõrizte
fenségét. Ezt az origót, és a mi közös történetünket ünnepeljük a mai
napon.

tük tegnap, mintegy a nulladik napon. Újdonság tehát, hogy csatlakozott a Pannon Egyetem Kampusza a városhoz, mint ahogy a
Tánc Világnapja révén több száz
táncos és együttes is, amely a vasárnapunkat teszi látványossá és
emlékezetessé. A mai nap és a
szombat pedig a már megszokott
magas színvonalú hagyomány része, amikor is találkozhatunk egymással, együtt töltve el az ünnep
óráit.
Mert a Város Napja mindig lehetõség arra, hogy megéljük az
örömet, hogy megtanuljunk vágyakozni arra, ami a miénk, hogy
valóban a magunkénak érezzük
Nagykanizsát. Nem felejtve,
hogy a saját személyes értékeink
és munkánk is ennek a közösségnek a hagyományát és a gazdagságát jelenti. És igenis érdemes
kimondanunk közösen, hogy egy
büszke és szép város büszke és
értékekben, tehetségben bõvelkedõ polgárai élnek itt.

És különleges azért is e Város
Napja programsorozat  folytatta
, mert az idei évben négy napon
keresztül ünnepelhetünk együtt. A
tavasz által hozott megújulást, és
Nagykanizsa megújulását a legfontosabb rendezvényünk megújulása is követi. Hiszen az egyetem
fennállásának 15. évét köszönthet-

Végül mindenkinek kellemes
élményeket, tartalmas programokat, jó szórakozást és sok pihenést kívánt a városvezetõ a
Város Napja alkalmából. Köszöntõjét követõen koncertek sorozata csalogatta a térre a városlakókat, fiatalokat és idõsebbeket egyaránt.

Meg kell tanulni vágyakozni
az után, ami a miénk.  a négy
napon át zajló Város Napi ünnepségsorozaton részt vevõ kanizsai polgárokat Simone Weil,
francia írónõ gondolatával köszöntötte péntek este az Erzsébet téren felállított színpadon
Dénes Sándor polgármester.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Tánc(város)napja
Több mint 800 táncos, fiesta,
dübörgõ ritmusok, géppuska lábak. Tévedés ne essék, nem a
rio-i karneválról van szó, hanem
a város ünnepének negyedik
napjáról, amit méltó módon koronáztak meg a monstre kavalkád résztvevõi.
Valóságos party-hadszíntérré
változott Nagykanizsa minden
pontja, különösen a belváros,
vasárnap. Amerre a szem csak
ellátott, izgõ-mozgó táncosokat
lehetett felfedezni: legyen szó
néptáncról, kangoo-aerobicról,
karibi stílusokról, show-dancerõl, hastáncról  és még folytathatnám a sort vagy tucatnyi mûfajjal. No, nem önkényes, ad hoc
illegal buli-merénylet zajlott városunkban, amiért nem mellesleg az Eraklin Táncklub Egyesületet, mint ötletgazda-fõszervezõt illeti a számonkérés (és a nagyon is megérdemelt dicséret).
Ezzel a nagyszabású perfonmansszal ünnepelték meg a Tánc
Világnapját (is) kicsik, fiatalok,

Együttmûködési
megállapodás a kerékpáros
turizmus népszerûsítésére
A Város Napján a Nagykanizsai
Fúvószenekar muzsikáját követõen együttmûködési megállapodás
aláírására került sor Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ celebrálásával, melynek a célja a kerékpáros turizmus népszerûsítése.
Ennek a rögzítésére Milan Kerman, a szlovéniai Beltinc polgármestere, Dénes Sándor polgármester, Avgust Farkas, a Beltinci

Dimek Oldtimer Kerékpár Kedvelõk Egyesületének elnöke, Kresimir Mulvaj, Kaproncai Biciklin
Oldtimer Klub elnöke és Dene Tibor, a Kanizsai Oldtimer Kerékpáros Szövetség elnöke kézjegyével
látta el a dokumentumot a színpadon, melyet Vesna Zeljeznjak
Kapronca polgármestere már korábban aláírt.

sek kivonultak a város több
szegletébe, hogy megmutassák,
mit is tudnak, illetve, másokat is
megmételyezzenek a szenvedélyükkel. Persze, ezzel egyidõben
 gyakorlatilag vasárnap kora délelõttõl  az Erzsébet téren és környékén is folyamatosan mentek a
különbözõ táncos produkciók.
Kora délután pedig  csak hogy
még nagyobbat szóljon az amúgy
sem kicsi akció  IFA-kra, kisebb
teherszállító autókra (vagy saját
lábára) pattant a közel 1000 táncos. Naná, hogy féktelen zeneszó
közepette, felvonulás vette kezdetét: a Thúry térrõl a városon át, az
Erzsébet térig.
Ott aztán elindult a hadd el
hadd, jött az össz(népi)tánc.
Lekszikov Csaba, az Eraklin
Táncklub Egyesület elnöke, mint
ceremóniamester a színpadról
adta az instrukciókat a táncosoknak, akik  teljesen mindegy,
amúgy mit táncolnak  ropták a
szambát, és a további latin táncokat. Hozzájuk még több tucatnyian csatlakoztak a közönség

Kanizsa

Csodálatos festmények, szobrok, tûzzománcok és fotók adnak
tanúbizonyságot a kanizsai képzõés iparmûvészek munkásságának
egyedülálló, gazdag alkotói mivoltáról a Magyar Plakát Házban. A
pénteken nyílt tárlat a mûvészet
legfelsõbb szintjeit döngeti.
Amott egy nõi lélek, mellette egy
amazon arca, alatta egy intellektualitást
sugárzó szobor, pár méterrel odébb pedig egy komplett virágoskert  a Kanizsai Képzõ-és Iparmûvészek Egyesületének tagjairól valóban elmondható:
ahányan vannak, annyiféleképpen alkotnak. Errõl (is) tanúbizonyságot ad a
városnapi programok keretében napvilágot látott kiállítás. No, meg arról,
hogy Nagykanizsa mûvészeti-kulturális élete élénk és folyton-folyvást megújuló. Eme sokszínûséget emelte ki a
tárlat-megnyitó ünnepségen Dénes
Sándor polgármester is.
 Az alkotások kiválósága és változatossága láttatja, komoly erõforrások-

kal rendelkezünk. Sokrétû világunk
van, nagy tehetségekkel és alkotókkal.
Mint csepp a tengerben, láthatjuk meg
az itt élõ emberek képességeit, a világot újra kitaláló képzelõerõt e tárlaton
 fogalmazott Dénes Sándor.
Amûvészekrõl pedig Lehota M. János esztéta adott közelképet. Elmondta, a kiállításon sok fiatal alkotó munkáját is megtekintheti a nagyérdemû,
ám olyan ismert arcok mûveivel is lehet találkozni, akik határainkon innen
és túl népszerûségnek örvendenek.
 Legyen szó ifjú, vagy befutott
helybéli alkotó munkájáról, egyaránt elmondható: teljes erejében
lüktet, sugárzik a mûvészet Kanizsán  így az esztéta.
Érdemes tehát megcsodálni a tárlatot, hiszen amíg szemléljük a remekeket, kizökkenünk a hétköznapok
dübörgõ morajából, s olyan világba
utazunk, ami a testet-lelket egyaránt
feltölti a nehezebb idõkre
Sz.Zs.

Fotó: Szabó Zsófia

Gyönyörû színek,
hatalmas spektrumú kiállítás

felnõttek, meg egy kicsit idõsebbecskék, akik egyébként
amúgy is valamely táncos felekezethez tartoznak. Harminc helyi táncos klub, egyesület képviseltette magát  teljes menetfelszerelésben  a rendezvényen,
sõt, még megyénken és országhatáron túlról is érkeztek formációk,
hogy bebizonyítsák (többek között): teljesen mindegy, ki, mit,
hol és hogyan ropja, a lényeg,
imádjon táncolni.
Sõt, még a nézelõdõket is berángatták a táncosok egy-egy laza
ejtésre, a keleti városrésztõl egészen Mákos Fera fagyizójáig.
Ugyanis a táncos szervezõdé-

soraiból, nem számított, van-e
tánctudás a fenékrázás mögött
Este hattól viszont már a vén
Európás Varga Miklós adott koncertet. Az énekest a profi tánc páros, a tv-mûsorból ismert Molnár
Andrea és Cseh-Szakál Tibor váltotta a színpadon. Nem is akármilyen finálét adtak, amiért nemcsak õket, hanem a nap folyamán
aktívan közremûködõ táncosokat
szintén riszpekt és hatalmas gratuláció illeti. A profi szervezésért,
a rendkívüli táncnapért pedig az
Eraklin Táncklub Egyesületé a
glória
Szabó Zsófia
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A 21. Város Napja alkalmából,
annak nulladik napján a kanizsai felsõoktatás 15 éves fennállását szakmai programokkal elevenítették fel a Medgyaszay
Házban.
A megjelenteket dr. Birkner
Zoltán, a nagykanizsai kampusz
igazgatója köszöntötte. Ezt követõen dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora három témát érintett köszöntõjében. Felidézte a kezdeti nehézségeket,
majd a pozitív fogadtatást említette, amiben Nagykanizsán volt
részük. Kiemelte, városunkban
három dolog teljesül egyszerre az
oktatás, a kutatás és az innováció.
Ez a három szükséges a minõségi
fejlesztéshez. Ezt követõen adta
át a rektor a Pannónia Felsõoktatásért Díjat Dr. S. Nagy Katalinnak, melyet a Pannon Egyetem
szenátusa egyhangúlag szavazott
meg számára, ezzel megköszönve
azt a rengeteg munkát, melyet a
nagykanizsai felsõoktatás létrejöttéért végzett.
 15 esztendõ egy város életében már szinte történelminek
mondható, mely egy hagyományról, egy kultúráról és a közösségi
összetartozásról
tanúskodik.
Ugyanakkor az oktatás területén
mindez hatványozódik, hiszen az
itt elültetett érzelmi és tudás mag
még hosszú évtizedeken keresztül
növekedni fog az itt tanuló fiatalok
lelkében. Nem feledve azt sem,
hogy az egyetemi kampuszon végzett kutatások hatása minden bizonnyal szintén évtizedekre meghatározó marad mindannyiunk életében  kezdte köszöntõjét Dénes
Sándor polgármester.
Hozzátette, az ünnepség, amely
a 15 esztendõs egyetemi kampusz
múltját, jelenét és jövõjét köszönti,
a születés, a munka és az alkotás
manifesztuma. Egy korszak lezárultának és egy új korszak megszületésének a jelképe, mely egy csodás történetet sûrít önmagába. Azt,
amelyik a magvetéssel kezdõdik,
és sok küzdelemmel, bátorsággal
és kitartó munkával folytatódik.
De mindig megéri a befektetett
munka és szeretet, mert az életet és
a jövõt szolgálja.
 A nagykanizsai kampusz és a
nagykanizsai felsõoktatás magját
15 éve vetették el. Akik ott voltak a kezdeteknél, és akik éveken
keresztül gondozták azt a mai
nap bizonyítják jelenlétükkel,
hogy jól döntöttek akkor. Hittek
a tehetségükben és az akaratuk-

ban, hittek városunk felsõoktatásában. Látták azt a jövõt, amelyben egy egyetemi kampusz a város szellemi központjává nõ, ahol
sokszínû és lendületes tanítás folyik, és ahol találkozhatnak
mindazok, akik hozzá tudnak és
hozzá akarnak tenni Nagykanizsa
értékeihez  hangsúlyozta a polgármester.
Kiemelte, 15 év alatt elérték azt,
hogy az álmaik valóra váljanak.
Mára a nagykanizsai kampusz fontos része a városnak, találkozóhely, ahol a tudás és a kreativitás
otthonára lelhet. Ezért úgy is fo-
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Fotó: Varga Mónika
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Tizenöt éves a kanizsai felsõoktatás
galmazhatunk: a mai nap az aratás
ünnepe  egyetemi várossá téve
Nagykanizsát.
 Én magam, mint a város polgármestere, büszke vagyok erre a
történetre, mert annak ékes példáját mutatja fel, hogy Nagykanizsa
fejlõdik, hogy a lehetõségek városa, ahol sok tehetséges fiatal talál
otthonra és gazdagítja a közös kultúránkat. És büszke vagyok, mint
pedagógus, mint tanár is, mert részese lehettem éveken keresztül a
helyi felsõoktatás kibontakoztatásában azzal, hogy tanítottam a
kampuszon. Gratulálok a jubileum
alkalmából, és kívánok még soksok évtizedet az egyetemi képzés
fejlõdéséhez  zárta a köszöntõt
Dénes Sándor. Ezt követõen adta
át dr. Birkner Zoltánnak az elismerõ oklevelet.
 Valódi ünnep ez a nap, és talán
érdemes ez alkalomból a 15 évnél
is egy kicsit távolabbra tekinteni 
ezúttal visszafelé az idõben  ezt
már Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és térsége országgyûlési képviselõje mondta. Hozzátette, Nagykanizsán korábban is volt felsõoktatás, a méltán híres és sokakat az
életben elindító Mezõgazdasági
Fõiskola, amelynek bezárásával
komoly ûr keletkezett a város életében.
 Nem véletlen, hogy a divatos
szóval alulról jövõ kezdeményezést felkarolta az önkormányzat is,
és 1997-ben határozatban rögzítette a közgyûlés, hogy Nagykanizsa
kész egy fõiskola fogadására. Egy
évvel késõbb megalakult a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány és
elkezdõdött a szervezõmunka,
amelyet, túlzás nélkül mondhatjuk: az egész város támogatott 
emlékezett vissza Cseresnyés Péter.

Kiemelte, 2000-ben pedig megszületett a Veszprémi Egyetem
Kihelyezett Képzési Helye, és elindult az oktatás az államilag finanszírozott, nappali tagozatos
oktatás idegenforgalmi és szálloda szakon.
 És nem a politikai elfogultság
mondatja velem büszkén, hanem a
tényszerûség: mindezt az tette lehetõvé, hogy Pokorni Zoltán akkori oktatási miniszter 2000. június
19-én külön eljárásban jóváhagyta
a fõiskolai szak indítását  tette
hozzá.
Azóta a kampuszon új szakok,
képzések, nemzetközi projektek
indultak. A felsõoktatási intézmény kapuinak megnyitásával
pedig alkalmat teremt fiataloknak
arra, hogy itthon, a család biztonságos közelségében szerezzenek
értékes, versenyképes tudást és
diplomát. Erõsítve ezzel bennük
a városhoz való, még erõsebb kötõdést, és megteremtve Nagykanizsa jövõbeni boldogulásának
alapját.
 Alpolgármesterként, késõbb
polgármesterként, most pedig a
térség országgyûlési képviselõjeként mindig támogattam ezt a dinamikus fejlõdési folyamatot, hiszen Nagykanizsának elemi érdeke, hogy jól mûködõ, sikeres felsõoktatási intézménye legyen. A
Pannon Egyetem és a kampusz vezetõi mindig nyitottan fogadták az
önkormányzat felõl érkezõ javaslatokat  emelte ki Cseresnyés Péter.
Hozzátette, a PEN a gazdaságfejlesztés egyik motorja is lett, segítve, támogatva a város célkitûzéseit, vagyis a helyi gazdaság erõsödését, új munkahelyek létrejöttét. Majd a nemrégiben megkötött
összefogást említette, a víztechno-

lógiai kutató- és oktatóközpont felavatását. A Soós Ernõ nagykanizsai mérnökrõl elnevezett intézmény már a jövõnek szól, hiszen
feladata a legújabb technológiák
kutatása és fejlesztése, ami növeli
akár a nemzetközi innovációs képességet, és nem mellékesen a leendõ vízipari szakemberek képzési
helye is.
 Ez pedig olyan perspektíva,
amelynek haszna, eredménye, már
rövidtávon is érezhetõ lesz  nemcsak Nagykanizsán, hanem nemzetgazdasági szinten is. A vízipar
Magyarország számára ugyanis kitörési pont, húzó ágazat lehet,
olyan terület, amely megalapozza
az ország nemzetközi sikereit, így
bevételt termel, s munkahelyeket
teremt. Öröm, hogy ennek az új
fejlõdési pályának  a helyi hagyományokon nyugvó  alapjait
együtt tehettük le  zárta beszédét
Cseresnyés Péter.
Ezt követõen hangzottak el a
visszaemlékezések Dr. Kiss
Ádámtól, aki 1998 -2002 között az
oktatási minisztérium felsõoktatási helyettes államtitkára volt és dr.
Gaál Zoltántól, aki 1998-2007 között a Pannon Egyetem rektora
volt.
A résztvevõk megtekintették a
Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató-Fejlesztõ Központot, melyet
további programok sora követett,
így a Pars Krisztián olimpiai bajnokkal való pódiumbeszélgetés,
élõ csocsóbajnokság és társasjáték party. Az estet a The Carbonfools fellépése zárta. A Kiskastélynál fotókiállítással, pályaválasztási tanácsadással és lufihajtogatással várták az érdeklõdõket.
V.M.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzõi
Kollégiuma  Megvitatták közös dolgainkat

A Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzõi Kollégiuma
Nagykanizsán tartotta kétnapos
ülését. A nagyvárosok címzetes
fõjegyzõi és jegyzõi az érintett
szaktárcák államtitkáraival, illetve a szakmai intézmények vezetõivel folytattak tanácskozást
a Medgyaszay Házban, melynek
eredményeit sajtótájékoztató keretében ismertették.
 Ebben a két napban házigazdái
lehettünk ennek a rangos eseménynek, ahol a 23 tagú Megyei Jogú
Városok Szövetségének jegyzõi,
aljegyzõi lehettek a vendégeink 
kezdte a tájékoztatót Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, reméli ebben a két napban a szakmai
munka mellett, a vendégek megismerték Nagykanizsa városát, az itteni életet, és jó hírünket viszik az
ország minden megyei jogú városába.
Ezt követõen dr. Szekeres Antal,
Debrecen jegyzõje és a Megyei Jogú Városok Szövetségének Jegyzõi Kollégiumának elnöke értékelte a kétnapos tanácskozást.  A
Megyei Jogú Városok Szövetsége
az ország lakosságának közel egynegyedét magába foglaló települések összességét tömöríti, így tehát
érdekérvényesítõ súlya és szerepe
semmiféleképpen nem mellõzhetõ.
Ezért ennek az érdekképviseleti
szervezetnek az egyik legfontosabb szakmai belsõ szervezeti egysége a jegyzõi kollégium, mely általában egy évben két alkalommal
tart olyan szakmai értekezletet,
amelyeknek elsõdleges célja, hogy
az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok elõtt álló új fel-

adatokat átbeszéljék, és a lehetõ
leghatékonyabban oldják meg. Lehetõleg úgy, hogy a lakosság is
elégedett legyen. Egymással öszszefüggõ témaköröket szoktak tárgyalni, és részt kívánnak venni a
központi szervek ilyen jellegû szabályozó munkájában is, ezért
olyan minisztériumi elõadókat
hívnak, akik a részletekrõl is tájékoztatást tudnak adni.
 Az elmúlt két nap alatt foglalkoztunk a helyi önkormányzatok

és az önkormányzati adóügyek
kérdésével. Itt mindannyian közérthetõ adórendszert és ügyfélbarát adóhatóságot szeretnénk kialakítani  mondta az elnök. Hozzátette, a 23 megyei jogú városban
több mint 150 milliárd forintnyi
adóbevétel van és szeretnék, ha
elektronikus bevallás benyújtásával történhetne. Egyszerû szabályozás keretében valósulhatna
meg, az ügyfélkapun keresztül. Az
ügyfelek hozzáférést kapnának a
folyószámla-egyenlegükhöz és
egyszerû módon tudnák teljesíteni
a befizetéseket.
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos jövõbeni feladatokat is
meghatározták. Azt tekintették át,
hogy ez, hogyan érinti a megyei
jogú városokat, milyen feladat és
hatásköri változások várhatóak,
milyen elvárások lesznek a közszolgálatban dolgozó köztisztviselõk, a polgármesteri hivatalban
dolgozók képzésével és továbbképzésével kapcsolatban, illetve a
következõ EU-s pénzügyi ciklus-

ban milyen szervezetfejlesztési és
képzési projektekben vehetnek
részt a megyei jogú városok polgármesteri hivatalai. Az EU-s pályázatok tekintetében kiemelte,
hogy hivatalon belül kell majd kialakítani egy olyan szakmai stábot,
akik az induló projektekkel kapcsolatos menedzsmenti feladatokat
ellátják.
Külön szakmai területként érintették az információbiztonsággal
és -szabadsággal kapcsolatos kérdéseket, mivel a hivatalok sok
közérdekû adatot kezelnek. Szót
ejtettek még a közhitel és központi címregiszter kialakításáról is.
 Igyekeztünk ezeket a szakmai
témaköröket úgy feldolgozni,
hogy ezek a mindennapi munkavégzés során a számunkra értékelhetõ támpontot nyújtsanak és egységes vagy közel azonos formát
mutassanak a feladat és hatáskör
gyakorlása során a különbözõ hivatalokban  zárta a tájékoztatót az
elnök.
V.M.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - május
2015. május 1.
2015. május 2.
2015. május 3.
2015. május 4.
2015. május 5.
2015. május 6.
2015. május 7.
2015. május 8.
2015. május 9.
2015. május 10.
2015. május 11.
2015. május 12.
2015. május 13.
2015. május 14.
2015. május 15.
2015. május 16.
2015. május 17.
2015. május 18.
2015. május 19.
2015. május 20.
2015. május 21.
2015. május 22.
2015. május 23.
2015. május 24.
2015. május 25.
2015. május 26.
2015. május 27.
2015. május 28.
2015. május 29.
2015. május 30.
2015. május 31.

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

GARAY U. 14.
SZEKERES J. U. 2-8.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
KALMÁR U. 4.
TÁBORHELY U. 4.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
TAVASZ U. 26.

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

08:00-07:30
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
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Fotó: Szabó Zsófia

A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése 11, 1
milliárd forintos beruházás
nemsokára lezárul. Ennek kapcsán tartottak pénteken szakmai
fórumot a Vasemberházban,
ahol a tervezés, a kivitelezés és
az üzemeltetés tapasztalatairól
esett szó.

segítsége nélkül szintén nehézségekbe ütköztek volna. Hangsúlyozottan szólt arról is Cseresnyés Péter, hogy kétmilliárd forint értékû
támogatást kapott a beruházás az
önrész kiegészítéseként. - Ennek
köszönhetõen, a kisebb településeknek mindez alig került pénzébe, az önkormányzatok kasszáját
alig terhelte meg a fejlesztés  szögezte le a honatya. Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
részt vettek a projekt munkálataiban: a tervezéstõl a kivitelezésig.
Dénes Sándor, Nagykanizsa

Korszerû szennyvíztisztító telep
és csatornahálózat szolgálja városunkat és környékét, egész pontosan 13 települést. A térség lakóinak komfortját és a környezeti erõforrások védelmét egyaránt szolgáló beruházás tapasztalatait, tanulságait értékelték az említett fórumon. A rendezvényt Bizzer András, a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás elnöke nyitotta
meg.
 Nemcsak új csatornahálózat
épült, hanem egy modern szennyvíztisztító telep is létrejött a projekt jóvoltából  mondta elöljáróban Bizzer András. Hozzátette:
mind városunk, mind pedig több
település ezáltal ajándékot kapott.
Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje a munkálatok során szerzett tapasztalatokról osztotta meg gondolatait,
egyúttal kiemelte a fejlesztés fontosságát. Valamint azt, hogy EU-s
támogatás nélkül nem valósulhatott volna meg a beruházás és a
magyar kormányzat odafigyelése,

polgármestere is kiemelte a beruházás környezetvédelmi jelentõségét, továbbá háláját fejezte ki a
projektben közremûködõknek.
A megnyitó után elsõként a beruházói tapasztalatokról, a projekt
szükségességérõl beszélt Fitos István projektvezetõ, majd a kivitelezõi, üzemeltetõi tapasztalatokról
adtak közelképet elõadásaikban a
munkát elvégzõ konzorciumok
képviselõi és a létesítményt üzemeltetõ Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. képviselõje is.

Korszerû
szennyvíztisztító
és csatornahálózat
szolgálja
Nagykanizsát
és környékét
Az EU támogatásával csatornahálózatot kapott Nagykanizsa és
térsége szennyvíz-elvezetési agglomerációja: a város korábban ellátatlan területeit is beleértve ösz-

szesen 13 település. A térség lakóinak komfortját és a környezeti
erõforrások védelmét egyaránt
szolgáló beruházás tapasztalatait,
tanulságait most szakmai fórumon
értékelték az érdekelt szereplõk.
A kanizsai szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt nettó 11,1
milliárd forintba kerülõ beruházás
keretében  a nagykanizsai bõvítés
és rekonstrukció mellett  Bocska,
Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy,
Homokkomárom, Hosszúvölgy,
Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós, Rigyác, Semjénháza,
Szepetnek és Zalaszentbalázs jutott
csatornához. Elhangzott: a 2011ben kezdõdött kivitelezési munkák
során sikerült tartani a határidõket,
és belül maradni a költségkereten.
A több mint 3000 háztartás számára rákötési lehetõséget teremtõ
csatornafejlesztés és a nagykanizsai szennyvíztisztító rekonstrukciója révén a települések szennyvize sokkal kisebb mértékben terheli
a környezetet  hatékonyabb technológia jóvoltából tisztább víz jut
a befogadó Dencsár-árokba, és
közvetve a Principális csatorna
vízminõségi állapota is javul.
A korszerû csatornahálózat nagy
lépés a város és a térség életében
egyaránt: növekszik vele a települések komfortja és az itt lakók életminõsége, valamint nem szennyezõdnek tovább a környék természeti erõforrásai.
A szakmai fórumon a résztvevõk megismerkedtek a projekt
elõzményeivel, a tervezés és elõkészítés nehézségeivel. Bár a
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás már 2005-ben megalakult azzal a céllal, hogy
Nagykanizsán és a
környezõ,
még
csatornázatlan
településeken megfelelõ

szennyvízelvezetést és -tisztítást
biztosítson, 2010-ben született
meg az Európai Bizottság jóváhagyása, mellyel megoldódott a finanszírozás kérdése.
A szükséges közbeszerzések zárultával 2011-ben kezdõdhetett
meg az érdemi kivitelezés, amelynek nehézségeirõl a munkát elvégzõ konzorciumok képviselõi beszéltek, a Szabadics Zrt., a SADEMagyarország Mélyépítõ Kft. és
az Euroaszfalt Kft. szakemberei.
Elhangzott: a sok útfelbontással járó csatornafektetés  különösen
Nagykanizsa belvárosában  jelentõs forgalomszervezési problémákat is okozott, amelyek csak az útburkolat helyreállítását követõen
oldódtak meg.
Külön programpont volt a konferencián a nagykanizsai szennyvíztisztító telep tervezése és kivitelezése, amelynek során nemcsak a
tervezõ és a kivitelezõ, hanem a létesítményt üzemeltetõ Délzalai
Víz és Csatornamû ZRt. képviselõje is közreadta tapasztalatait.
A rendezvényen részt vettek a
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola diákjai, valamint a boszniahercegovinai Bihács település képviselõi is, akik egy külön program
keretében meglátogatták az újonnan kibõvített és felújított szennyvíztelepet.
A konferencián elmondták: a
rendszer jól mûködik, a csatornahálózatra a kivitelezõk 60 hónapos
szerzõdéses garanciát vállaltak,
így az esetleges hibák menet közbeni kijavítása nem jelent gondot.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Szakmai tanácskozás a Kanizsa környéki új
csatornahálózatról és a szennyvíztisztító tapasztalatairól
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Felelõsséggel a jövõ generációért

A pedagógus helye a családban  e címmel szervezett szakmai konferenciát a Bölcsõdék
Napja alkalmából, városunk önkormányzata és a Nagykanizsai
Egyesített Bölcsõde. A Halis István Városi Könyvtárban tartott
rendezvényen átadásra került az
év bölcsõdei dolgozója elismerés
is.
A megjelenteket, a bölcsõdei
kórus mûsora után, Körmendi Vik-

tória, az Egyesített Bölcsõde intézményvezetõje
köszöntötte.
Majd Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ tartott elõadást. A
politikus elsõként az intézmények
és a nevelõk felelõsségteljes munkájára hívta fel a figyelmet. Ám a
családtámogatási rendszerrõl is
szólt Cseresnyés Péter. Mint elmondta, a politikai döntéshozók az
említett támogatási formával arra
próbálnak ösztönözni, minél több
gyereket vállaljanak a családok.

Öt pont a kiskereskedõkért
A kiskereskedõket érintõ kamarai javaslatokról tartott sajtótájékoztatót dr. Polay József, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, valamint
Kálovics Ferenc, a kamara kereskedelmi és vendéglátó tagozatának elnöke.
Dr. Polay József elöljáróban elmondta: a Nyugat-Dunántúli Régió
Kereskedelmi és Iparkamarai Szövetsége kereskedelmi tagozatának
képviselõi áprilisban fórumot tartottak Gyõrben. A tanácskozáson a
kereskedõknek lehetõsége nyílt arra
is, hogy megvitassák mindazokat a
változásokat, amelyek az új jogszabályok bevezetésével néhány területen komoly problémákat jelentenek a vállalkozásaik számára. A
résztvevõk úgy döntöttek, hogy
Nyugat-dunántúli szinten az öt kamara kereskedelmi titkárai rendszerezik az ott összegyûjtött információkat, és a legfontosabbakat elküldik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésének, hogy segítsék
megoldani azokat az alapvetõ problémákat, melyek a kiskereskede-

lemben sújtják elsõsorban a kisvállalkozásokat.
Kálovics Ferenc, a helyi kamara
kereskedelmi tagozatának elnöke
ismertette azt az öt pontot, melyben
megfogalmazták a javaslataikat:
1. A segítõ családtag intézményének visszaállítása a mikro- és kisvállalkozások támogatása érdekében,
ami egyszeri bejelentéssel és regisztrációs kötelezettséggel járna. Aki
nincs bejelentve és netán kiszolgálás,
vagy pénzátvétel közben találja a
NAV, az esetet jegyzõkönyvezi és biztos, hogy meg is bünteti. Ezzel szemben a munkaügyi ellenõrök más véleményen vannak  tette hozzá
Kálovics Ferenc.  Õk azt mondták,
hogy ezt soha nem fogják vizsgálni. A
személyazonosság megállapítása után
hagyják, hogy a házastárs, illetve a nagyobb gyermek részt vegyen a munkában. Hogy erre miért van szükség?
 Azért, mert ahhoz, hogy az egyik
generáció át tudja adni a következõnek a tudását, a tapasztalatait, aktív
részvételével ott kell, hogy legyen a
gyermek, aki majd 20 év múlva átveszi a vállalkozást. A jelenlegi viszonyok között sajnos ez nincs szabá-

 A gyes, a gyed extra, a családi
adókedvezmény szintén hozzájárulnak az anyagi biztonsághoz 
fogalmazott az országgyûlési képviselõ.
Gondolataival kitért a bölcsõdei
férõhelyekre is. Hangsúlyozta: az
intézményekre nagy szükség van,
ahogy a férõhelyekre, csoportokra
is. A kisgyermeknevelõ intézményekben mindent meg kell adni a
kicsiknek, úgy, ahogy az otthonukban. Mivel fejlõdésük szempontjából döntõ az elsõ pár év.
A bölcsõdei dolgozókat elhivatott, fontos, felelõsségteljes munkájukért az erkölcsi elismerésen túl az
anyagi is megilleti. Ebben azért van
elmaradásunk Magyarországon 
ezt már Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere jelentette ki. Elõadásában a pedagógus életpályamodell megalkotásának erkölcsi
alapjait érintette. Illetve azt, hogy a
bölcsõdék, egyúttal a férõhelyek
számát helyben bõvíteni kellene,
amihez az önkormányzat minden
szükséges segítséget meg fog adni.
Városunk elsõ embere ezt követõen a pedagógus életpályamodell
lyozva, és feltételezhetõ, hogy büntetést vonna maga után. A kiskereskedelmi rendszerben 25 évvel ezelõtt elfogadott volt a segítõ családtag intézménye, akit csak le kellett jelenteni, és
némi járulék befizetése után még
nyugdíjalapot is szerzett magának.
2. A következõ súlyos problémát
már egy éve felvetették. Az online
és PC alapú  pénztárgépeket a törvény szerint minden évben el kell
vinni a szervizekbe. A szövetség
tagjai kérik a gépek kötelezõ adatkimentésének
szervizelésének
megszüntetését, és az adatforgalmazási díj eltörlését. A régi pénztárgépeket valóban el kellett vinni kiolvastatni, a jelenlegi rendszernél
azonban teljesen fölösleges az
évenkénti felülvizsgálat, ugyanis ha
elromlik a gép, akkor úgyis elviszi
a kiskereskedõ a szerelõhöz. Tulajdonképpen nincs mit kiolvasni,
mert minden adat azonnal bekerül a
NAV-hoz. Nagy érvágást jelent ez
minden esztendõben, hiszen 20
ezer forintot fizetnek egy felülvizsgálatért, míg a PC alapú online gépekkel rendelkezõ vállalkozások,
benzinkutak, hipermarketek 170
ezer forint + áfát fizetnek évente,
ami fölösleges kiadást jelent számukra.

struktúráját taglalta, melyben kiemelte, sok más mellett: ugyan a
pedagógus pályára jelentkezõk
száma megnõtt, viszont még így is
kevesen vannak. A pedagógusbérek kapcsán pedig elmondta, a jövedelmek ugyan nõttek, de ehhez
bizonyos elvárásoknak meg kell
felelniük az érintetteknek.
A pedagógusok önreflexiójáról
az új nemzedék nevelésében  errõl beszélt elõadásában Dr. Varga
László PhD, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi docense,
tudományos és külügyi dékánhelyettese.
Mezriczky Lajos, a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztína
Óvoda általános iskolai intézményegység-vezetõje a család és
az oktatás értékpreferenciáiról,
Hella Ferenc, a Nagykanizsai Református Egyházközség lelkipásztora pedig arról tartott elõadást,
mikor funkcionálnak egy családban jól a szerepek.
Az elõadások után következett a
díjátadó. A kitüntetést idén Bíró
Miklósné, a Meseház Bölcsõde
kisgyermeknevelõje kapta. A rendezvény állófogadással zárult.
Sz.Zs.
3. A pénztárgép-forgalmazók bizonyos szoftverfrissítéseket ingyen biztosítsák a kiskereskedõk részére, mivel ezek is mehetnek online alapon.
4. Javasolják a nevesített pénztárgépek bevezetését. Idén a szolgáltatási szektor is kötelezõen online
pénztárgép felhasználó lesz, a fodrászok, kozmetikusok, mûköröm készítõk, a taxisok és egyéb szolgáltatásban részt vevõk kötelesek lesznek
gépet venni  emlékeztetett a tagozat
elnöke. Ezzel kapcsolatban szeretnék elérni, hogy egy-egy szalonban,
ahol akár 5-10 szolgáltatásban részt
vevõ egy fedél alatt dolgozik, ne
kelljen ugyanannyi számú gépet vásárolni személyenként 170 ezer forintért, ugyanis egy gépen is eleget
tudnak tenni a kötelezettségüknek.
5. Az átalányadózási formában
adózó vállalkozásoknál is ki kellene alakítani a szakképzés támogatási formáját.
Összefoglalva, apró lépésekben szeretnék az ország gazdaságát az osztrák
gazdasági szinthez közelíteni. A felsorolt javaslatok megoldása esetén a kereskedelmi tevékenységet folytató
mikro és kisvállalkozások jelentõs
anyagi tehertõl szabadulhatnának meg.
B.E.
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Fedélzeti utasellátó vándorkiállítás
a Kodály Mûvelõdési Házban

Ezzel is folytatva a vasutas hagyományok ápolását és erõsítését,
egyúttal Nagykanizsa jó hírnevének öregbítését. Az utasellátás történetébõl Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje
adott ízelítõt. A tárlat anyagát
Szegletes Gábor, a Pécsi Területi
Személyszállítási és Vontatási
Igazgatóság technológiai vezetõje
mutatta be a közönségnek. Az eseményen megjelent Szentgyörgyvári Péter, a VOKE DélnyugatMagyarország Regionális igazgatója, Imri János, a MÁV-Start Zrt.
Utasellátó Központjának központvezetõje.
Cseresnyés Péter köszöntõ beszédében megosztotta a hallgatósággal néhány vonatozással kapcsolatos emlékét is. Mint mondta,

gondolni, ki melyik utazási formát
választja. Ezzel kapcsolatban köszöntõje végén egy jó hírt is megosztott hallgatóságával a honatya:
kifejezte azt a reményét, hogy a
kormányzati döntés értelmében
hamarosan elindul a Balatonszentgyörgyig tartó déli vasútvonal felújítása, melynek köszönhetõen
nemsokára olyan utazási kényelmet és sebességet tud biztosítani
Budapest és Nagykanizsa között a
MÁV, ami újra visszacsábítja az
utazni vágyókat a kényelmes vasútra.
A vándorkiállítás jelentõségéhez
kapcsolódva kiemelte: bizonyára
sokan tudják, hogy Nagykanizsa
mindig is jelentõs vasúti csomópont volt, hiszen az országos vasúthálózat több fontos eleme itt találkozik:
a
SzékesfehérvárGyékényes vasútvonal, Budapest
illetve Pécs felé, Szombathelyre a
Szombathely-Nagykanizsa vasútvonal. Közvetlen nemzetközi vonatok közlekednek Horvátországba, Szlovéniába. A BudapestSzékesfehérvár-NagykanizsaZágráb-Rijeka-Trieste vasútvonal
a MÁV 30-as számú vasútvonala,
mely az európai törzshálózathoz
tartozik.
Az utasellátás történetérõl szólva többek között elmondta: az
Utasellátó Nemzeti Vállalat 1948.
november 19-én alakult meg. Az

2006 óta nem utazott vonattal Budapestre, többek között azért, mert
abban az idõszakban olyan átalakítások történtek a vasútnál, melyek
közel másféleszeresére növelték
meg az utazási idõt. Mivel autóval
fele annyi idõ alatt meg lehet tenni
ezt az utat, így célszerû volt meg-

utasellátás az utazással egy idõs
múltra tekint vissza. A gõzvontatás forradalmasította a közlekedést, s a biztonság és a gyorsaság
mellett az utazás kényelmének
biztosítására is alkalmas volt. A
vonatok eleinte az állomásokon
annyi idõt töltöttek, hogy az uta-

sok kényelmesen étkezhettek a
pályaudvarokon, vagy a közel esõ
vendéglõkben. Az utazási sebesség emelkedésével és az állomáson való tartózkodási idõ rövidülésével a vonaton kellett megteremteni az alvás, az étkezés és a
kényelmes utazás egyéb feltételeit. A gyûjtemény betekintést ad a
belga elõdvállalat történetébe is.
A háló-, majd étkezõkocsik építését elõször Amerikában kezdték

Fotók: Bakonyi Erzsébet

A 66 éves Utasellátó múltját
felidézõ fedélzeti utasellátó vándorkiállítás a Vasutas Országos
Közmûvelõdési és Szabadidõ
Egyesület Tagintézménye szervezésében egy hétig volt látható
a nagykanizsai Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban. A tárlat
anyagával  mely Nehéz György,
a MÁV-START Zrt. bevétel-ellenõrzési elõadójának magángyûjteményét képezi , egy idõutazásra invitálta Kámánné Szép
Terézia intézményigazgató a kanizsaiakat.

meg, Európába pedig egy belga
kereskedõ hozta be az 1870-es
években, majd létrehozta az elsõ
hálókocsis társaságot. 1883-ban
megjelentek a hálókocsik, de a
konyhák ekkor még külön kocsikon voltak. 1890-tõl alakították ki
az utastérrel egyben a konyhákat.
A rendszerváltás után az állomási
vendéglátást Resti Rt. névvel kiszervezték, és az Utasellátóból is
részvénytársaság lett. 2003-ban a
MÁV visszaintegrálta az Utasellátót, innentõl újra a Vasúttársaság részévé vált. Az étkezõkocsik
üzemeltetését 2007-ben kiadták
alvállalkozóknak.
Az utasellátás, mint szolgáltatás  ahogy a szlogenje is jelezte
 ott volt földön, vízen, levegõben. Szolgáltatást nyújtott vasúti
és buszpályaudvarokon, hajókon,
repülõtereken, a pavilonokban
pedig olyan cikkek voltak kaphatók  mûszakitól kezdve az illatszereken, kozmetikumokon keresztül egészen a játékokig  melyeket egyébként csak NyugatNémetországból lehetett beszerezni. Érdekes, hogy az elsõ magyarországi 1986-os Forma-1-es
futamon szintén az Utasellátó
biztosította a menüket. Az Utas-
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ellátó volt az egyetlen cég a rendszerváltás elõtt, amelynek külföldön, Bécsben volt saját étterme a hajóállomáson, mely a mai
napig létezik, csak nem az eredeti formájában.
A kiállítás anyagáról Szegletes
Gábor elmondta: Nehéz György
gyûjteményében a magyar vasút
történelme kerül bemutatásra
1846-tól napjainkig, melyet Budapesten bemutatott egy közlekedõ
különvonaton is. Õ maga tevékenyen részt vett a Nagykanizsán található vasúti jármûpark felújításában is. A gyûjtéshez 2008-ban, az
Utasellátó 60 éves évfordulója alkalmából rendezett kiállítás adta

számára az ihletet. 2012-tõl korhû
környezetben, vasúti étkezõkocsikban berendezve is megtekinthetõ az alkalmi tárlat. Gyûjteményét számos elismeréssel is jutalmazták. A három éves rendezvénysorozatot 2014 szeptemberében
kezdte Miskolcon. Ez idõ alatt 50
kiállítási helyszínen szerepelnek a
porcelán étkészletek és a hozzá
tartozó tárgyak, a különbözõ tálkák, teás-, kávés csészék és aljak,
fagylaltos tálak, evõeszközök, boros-, üdítõs-, sörös- és szódás üvegek és poharak. Ezen kívül ruhák,
függönyök, étlapok, asztalok, bárszékek, esti-resti tábla és még sorolhatnánk.
A megnyitón az alkalomhoz illõ
zeneszámokkal közremûködtek a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai, Vajda Zsuzsanna zongorán,
Németh Ferenc hegedûn és Balogh
József fuvolán.
A kiállítás anyagának összeállításában, elhelyezésében Kálovicsné Lebár Edit és Gyótár Zsuzsanna, a Thúry György Múzeum
munkatársai nyújtottak szakmai
segítséget.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Felhívás ebösszeírásra

Hozza tetõ alá házát a
Lukács és Fia Kft.-vel!
Lukács Mihály egyéni vállalkozóként kezdte tetõfedõ, bádogos és
tetõszigetelõ tevékenységét. 1994-ben pedig fia, Lukács Gábor is társult édesapja betéti társaságához, mely 1997 után már Kft.-ként
mûködött. A kezdetben egyéni vállalkozás tevékenységi körét kiegészítették ácsmunkák vállalásával, ennek köszönhetõen komplett tetõszerkezetek kivitelezését is el tudták végezni. Emellett, a tetõszerkezetekhez szükséges építõanyag forgalmazását is széles szolgáltatási profiljukba emelték.

 Az ICOPAL, a TEGOLA, a LINDAB, a CREATON, a KLÖBER, a
BLACHPROFIL2, a TONDACH minõségi termékeit forgalmazzuk, természetesen piacképes áron  mondta Lukács Gábor, a cég egyik ügyvezetõje. Kitért arra is, magánszemélyeknek, közületeknek és generálkivitelezõknek egyaránt vállalnak komplett tetõkivitelezési munkálatokat. A
Lukács és Fia Kft. igényes, pontos és szakszerû munkájáról adnak tanúbizonyságot, többek között, a környék templomai: Miklósfa, Liszó (ró-

mai katolikus és evangélikus), Belezna, Somogybükkösd, Tótszentmárton, Kiskanizsa, Hahót, Homokkomárom, Nagyrécse, Somogyvár és
Zalaújlak. Továbbá kiemelt középület referenciáik: a zalakarosi Gyógyfürdõ legyezõ tetõje, a Nagykanizsa Célpont Üzletház, az Öreglaki Általános Iskola, a Lengyeltóti Általános Iskola, a Zalakarosi Óvoda, a
Zalaszabari Öko-ház, valamint számos társas lakóépület.
A Lukács és Fia Kft. kiskanizsai telephelyén rugalmas nyitvatartási idõvel várja az ügyfeleket, vásárlókat, akik egyúttal személyesen is megtekinthetik a különbözõ tetõfedõ anyagokat.

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak
ellátása érdekében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira figyelemmel 2015. április 15. és 2015. május 31. között Nagykanizsa város közigazgatási területén tartott ebek összeírását végzi.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, melyhez a szükséges nyomtatvány
(ebösszeíró adatlap) beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal (Nagykanizsa Erzsébet tér 7.)
alagsori ügyfélfogadójában, vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy ebösszeíró adatlapot kell kitöltenie.
Az ebösszeíró adatlapot legkésõbb 2015. május 31-ig az önkormányzathoz kell visszajuttatni személyesen vagy postai úton.
Nem kell kitölteni az ebösszeíró adatlapot abban az esetben, ha az ebet az ebtartó az önkormányzatnál már bejelentette, az eb jelenleg is a tulajdonában van és azt Nagykanizsa
területén tartja.
A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal alagsori ügyfélszolgálatán
kérhetõ ügyfélfogadási idõben (kedd és csütörtök 8.00-12.00 és 13.00-16.30) vagy az alábbi telefonszámokon: 20/849-2470, 20/849-2449, 20/849-2413, 20/849-2484.
Felhívom az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
- a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.)
Korm.rendelet 17/B.§ (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a jeladóval nem rendelkezõ ebet állatorvosnál megjelöltetni
- az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon szereplõ
adatok szolgáltatására, annak elmulasztása esetén az álltavédelmi bírságról szóló
244/1998.(XII. 31.) kormányrendelet alapján 30.000 Ft pénzbírsággal sújtandó
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a
polgármesteri hivatal munkatársai ellenõrizni fogják
TÁJÉKOZTATÁS AZ EBRENDÉSZETI HOZZÁJÁRULÁSRÓL
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendeletével az ebrendészeti hozzájárulás tárgyában új rendeletet alkotott, mely
2015. március 15-én lépett hatályba.
Az új rendelet hatálya arra a természetes személy, jogi vagy jogi személyiség nélküli szervezet
ebtulajdonosra terjed ki, aki Nagykanizsa közigazgatási területén ebet tart.
Az eb tulajdonjogának megszerzését az ebtulajdonos a szerzéstõl számított 15 napon belül
köteles írásban az önkormányzatnál bejelenteni.
Ebtulajdonosnak kell tekinteni azt is, aki az eb tulajdonjogát az önkormányzatnál nem jelenti be, de annak ténye az ebösszeírás során megállapítást nyer.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke: a) veszélyes eb vonatkozásában ebenként:
20.000 Ft, b) más eb esetében ebenként: 5.000 Ft.
Az ebtulajdonosnak a június 30-ig elpusztult eb után fenti ebrendészeti hozzájárulás felét
kell megfizetnie, amennyiben az eb elpusztulását legkésõbb július 15. napjáig bejelenti és
azt az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel igazolja.
Az ebtulajdonosnak az ebrendészeti hozzájárulás felét kell megfizetni akkor is, ha ebét legfeljebb június 30-ig Nagykanizsa közigazgatási területén belül tartja és az eb közigazgatási területrõl történõ kikerülését legkésõbb július 15-ig bejelenti.
Az éves ebrendészeti hozzájárulás megállapítása és megfizetése:
Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékérõl és a mentességrõl az ebtulajdonos által írásban bejelentett és igazolt tényekre, változásokra figyelemmel a polgármester minden év
szeptember 30-ig határozattal dönt, amit az ebtulajdonos részére megküld.
Amennyiben szeptember 30-át követõen válik ismertté olyan ebtartó személye, akivel
szemben az ebrendészeti hozzájárulás kiszabásának feltételei egyébként fennállnak, az
ebrendészeti hozzájárulást vele szemben pótlólag határozattal meg kell állapítani.
Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos évente egy összegben, minden naptári év október
30. napjáig, a szeptember 30-át követõ megállapítás esetén 30 napon belül köteles megfizetni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Mentességek, változások igazolása bejelentése:
Az eb az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/C. § (4) bekezdésben meghatározott mentességét az alábbi iratokkal kell igazolni: a) törzskönyv másolata (magyar fajta esetén), b) mentõ-, jelzõ-, vakvezetõ-, rokkantsegítõ-, terápiás eb kiképzésérõl szóló vagy az ilyen tartást rögzítõ orvosi igazolás, c) az Országos Magyar Vadászkamara által kiállított vadászkutya alkalmassági vizsgabizonyítvány, d) az állatorvos
igazolása az ivartalanításról, e) állatmenhely, ebrendészeti telep vagy állatvédelmi szervezet igazolása az örökbefogadásról, f) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a közfeladatot ellátó õrszolgálat igazolása az eb alkalmazásáról.
Az eb tulajdonjogában beállt változást az eladó (ajándékozó) és a vevõ (megajándékozott)
együttesen, az ivartalanítást, a tartási hely megváltozását és az elhullás tényét az ebtartó
írásban köteles bejelenteni az önkormányzatnál a változást követõ 15 napon belül. Az eb
elhullását az eb oltási könyvébe az állatorvos által tett bejegyzéssel kell igazolni.
Amennyiben az eb tulajdonosa az ebet állatmenhelynél, állatvédelmi szervezetnél, vagy
ebrendészeti telepen helyezi el köteles azt 15 napon belül az önkormányzatnál bejelenteni
és az errõl szóló igazolást bemutatni.
Az ebtulajdonos halálát a közeli hozzátartozó köteles bejelenteni az önkormányzatnál,
egyben nyilatkoznia kell arról, hogy ki az állat új tulajdonosa.
Kérem, hogy amennyiben az ebösszeírás során adatlapot tölt ki, úgy szíveskedjen mellékelni az a-f) pontban felsorolt mentességet igazoló iratokat, vagy azok másolatát.
Abban az esetben, ha a tulajdonában lévõ ebet korábban már bejelentette, úgy kérem, hogy
szíveskedjen meggyõzõdni arról, hogy az adatokban esetlegesen bekövetkezett változást
bejelentette-e.
Együttmûködését köszönöm!
Dénes Sándor polgármester
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Polgármesteri, alpolgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját  a szokottól eltérõen  2015.
május 6-a helyett 2015. május 13-án (szerdán) tartja 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2015. május 6-án (szerdán)
tartja 8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Képviselõi fogadóórák
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.
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 19.30 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.
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje 2015. május 4-én (hétfõn) 17 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 18 órától pedig Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.)
Szõlõsi Márta, a 3. sz. választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban.
(Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2015. május 4-én (hétfõn) fogadóórát tart, 18 órától a Polgármesteri Hivatal Bajcsai
Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 19 órától pedig Kiskanizsán
a volt Nagyrác általános iskola ebédlõjében (Nagyrác u. 26.) Meghívott: Gáspár
András, a VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.

11

Így változnak az utcanevek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése egyes utak elnevezésérõl az
alábbiak szerint határozott:
1. Hatályon kívül helyezi a Thúry városrészben a 267/1995.(XII.20.) közgyûlési
határozattal elnevezett 3287/6 hrsz. Árok utca korábban megosztott területének
kelet-nyugati útszakaszára vonatkozó utcanevet, egyúttal a Péterfai-árok nyugati
oldalán kialakított 3287/6 hrsz-ú út részére az Árok utca nevet állapítja meg.
2. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Szentgyörgyvári-hegy területén a 31911 hrsz-ú út számára megállapított Karvaly út
közterület-nevet, az ezen út számára ugyanezen határozatban megállapított Kakukk út közterület-név megtartása mellett.
3. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21056 és 21057 hrsz-ú út számára megállapított Kordon út közterület-nevet, az ezen út számára korábban megállapított Akós út közterület-név megtartása mellett.
4. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21042 hrsz-ú út számára megállapított Venyige út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Gúzs út közterület-név megtartása mellett.
5. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21005 hrsz-ú út számára megállapított Barázda út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Dongás út közterület-név megtartása mellett.
6. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21107 hrsz-ú út számára megállapított Korsó út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Hébér út közterület-név megtartása mellett.
7. Hatályon kívül helyezi a 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozattal a Nagybagolaihegy területén a 21092 hrsz-ú út számára megállapított Ászok út közterület-nevet, az
ezen út számára korábban megállapított Lopótök út közterület-név megtartása mellett.
8. A258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Szentgyörgyvári-hegyen
elnevezett Foglyos úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 31732 hrsz-ú úttal kiegészíti.
9. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Kisbagolaihegyen elnevezett Holló úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 20798/2 és
20799/2 hrsz-ú utakkal kiegészíti.
10. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Látóhegyen elnevezett Rozé úthoz tartozó ingatlanok felsorolását a 21857/3 hrsz-ú úttal kiegészíti.
11. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 9. n) pontjában szereplõ Kerekalja út helyrajzi számai között szereplõ: 13527 hrsz. 13257 hrsz-ra módosítja.
12. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában a Szentgyörgyvárihegyen elnevezett 31729/11 hrsz-ú Kökény út elnevezést hatályon kívül helyezi,
és ezen út számára a Nagybagolai út nevet adja, egyúttal a Nagybagolai út nyugati végén a 31731 hrsz-ú út megosztandó a 31729/11 hrsz-ú út torkolatától nyugatra és a leválasztott nyugati útszakasz számára Kökény út nevet állapítja meg.
13. AMórichelyi-hegyen lévõ Mórichelyi út helyrajzi számát kiegészíti a 02066 hrsz-ú külterületi út északi szakaszával, egyúttal ezen út megosztandó a 31041 hrsz-ú út betorkollásánál.
14. A 258/2014. (XI. 27.) közgyûlési határozat 8. pontjában szereplõ Gólya útnál felsorolt helyrajzi számok közül a 32501 hrsz-ú út törlésre kerül, és átkerül
a Kishegyi úthoz.

K2 - A HLEBINE ISKOLA TEMATIKUS ÚT
KOPRIVNICA - HLEBINE - KOPRIVNIÈKI BREGI - KOPRIVNICA
Ez a túra elsõsorban a kulturális emlékek
iránt érdeklõdõknek ajánlott, minden korosztály
választhatja ezt az utat, ugyanis mindössze 30 km
hosszú, így a családosok, iskolás osztályok is elindulhatnak.
Célcsoport:
Minden korosztály, kezdõ kerékpárosok, családosok,
iskolai osztályok.
Útvonal hossza:
30 km.
A túra becsült
idõtartama:
2 óra, kulturális emlékekkel 4 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/
k2-hlebine-iskola-tematikus-ut/

Kaproncáról induló túra elsõ javasolt megállója
még a városban található, a ferencesek Páduai Szent
Antal temploma 1685-ben épült fel. Barokk oltárai a
18. században készültek. A Salvator-kápolnát 1745ben építették hozzá. A városközpont közelében a
Moèile városrészben áll a barokk Szûz Mária-templom.
A túra fõ attrakciója Hlebine község KaproncaKörös megyében. A falu a naiv mûvészet egyik horvátországi központja, több mûvész született a településen. A naiv mûvészet hagyományai az 1930-as
évekig nyúlnak vissza, tájképek, parasztok és háziállatok tûnnek fel rendszerint a mûveken. A legneve-

sebb naiv mûvészek Krsto Hegeduiæ, Ivan Generaliæ, Franjo Mraz és Dragan Gai. Mûveik a helyi mûvészeti galériában tekinthetõk meg. Ivan Generaliæ
egykori lakóháza szintén képtárnak ad otthont. Az
épített örökségek közül a 18. században épült Alexandriai Szent Katalin szûz és vértanú tiszteletére
szentelt plébániatemploma érdemel figyelmet.
Hlebine egyúttal a hagyományos hlebine leves receptnek a származási helye is. Ez a savanykás leves
igen közel áll a magyar ízléshez.
A Kaproncára visszavezetõ úton érdemes megállni Koprivnicki Bregi nevû településen, amely
közelében a Seèe-mezõn az újkõkori Seèe-kultúra
leleteit tárták fel. Mintegy húsz objektum, földbe
mélyített lakóházak, kutak, tûzhelyek maradványai
mellett kõ szekercék, kõkések és cserépmaradványok kerültek elõ. Errõl a településrõl ered a Bregovska pita egy kalácsféle, mely a faluról kapta a
nevét.
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Együtt a zarándokúton
Május 1. 14 óra
KANIZSAI MAJÁLIS
Fellépõk: Zalagyöngye Táncegyüttes, Viola
Attila bûvész, Kanizsa és Rozmaring Táncegyüttes, Premier Táncklub, Swans Balett és
Tánciskola, Tûzmadár Mozgászszín, Kardos Eszter és Horváth Szilárd musical,
Nagykanizsai Fúvószenekar, Magton Zenekar. Kísérõ programok: kirakodóvásár, kézmûves játszóház, dodgem.
Május 4-5. HEVESI SÁNDOR
EMLÉKNAPOK
Május 4.
14:00 Emlékezés Hevesi Sándorra. Közremûködnek: a Hevesi Sándor Általános
Iskola tanulói. Beszédet mond: Dénes
Sándor polgármester. 14:20 A Hevesi
Sándor Általános Iskola tanulóinak rajzkiállítása. 14:25 A Hevesi Sándor vers- és
prózaíró pályázat eredményhirdetése.
14:45 Koszorúzás Hevesi Sándor fejszobránál és a Fõ úti emléktáblánál.
Május 5.
10:30 Ludas Matyi - zenés igazságtevõ
játék, a budapesti Nevesincs Színház
elõadásában. Belépõdíj: 400 Ft. 15:00
Húros Annamária jelmez- és díszlettervezõ kiállításának megnyitása diákoknak. 18:00 Húros Annamária jelmez- és
díszlettervezõ kiállításának megnyitása jelmezbemutató. Megnyitja: Haraszti
László festõmûvész. Megtekinthetõ:
május 26-ig. Szervezõk: A Kanizsai
Kulturális Központ és a Hevesi Sándor
Általános Iskola.
Május 7., 14., 21., 28. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Május 8. 19 óra
A KÍÚT - Dr. Csernus Imre elõadása
Belépõdíj: elõvételben 2 500 Ft, az elõadás napján a helyszínen 2 900 Ft. Belépõjegyek kaphatók: a Tcket Express
hálózatában, valamint a Pannon Lapok
Társasága irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 12.) és a Tourinform irodában (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
21.). Online jegyvásárlás: www.eventime.hu/hu/jegyek.
Május 9. 18 óra
Közönségtalálkozó
Magos Judit: DEMÉNY - MOST ÉN
UGATOK címû könyvének bemutatója. Beszélgetés az írónõvel és
Deménnyel, az elsõ kortárs magyar
íróvizslával. A találkozó után a könyvet
dedikálja Demény és Magos Judit. A
belépés DÍJTALAN! Regisztrációs jegyek igényelhetõk a HSMK jegypénztárában.

Május 8. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
SZERETED-E MÉG ? - SZÉCSI
PÁL EMLÉKEST GERGELY RÓBERT ELÕADÁSÁBAN
Belépõdíj: elõvételben 1 200 Ft, a helyszínen 1 600 Ft.
Május 9. 20 óra
SEPTICMEN - RAW REALITY TASTE MY PAIN KONCERT.
Belépõdíj: 500 Ft.

Köszönteni megyünk, óh Mária,/néked hálát adni, Krisztus anyja
Kiskanizsán a hitélet hagyományait követve a helybeli hívek
és a katolikus egyház napjainkban is indítanak gyalogos és buszos zarándoklatokat a kegyhelyekre. A hívek Szent Ferenc Zarándok Közössége gyalogosan
megy 2013. szeptembertõl minden hónap 13-án Homokkomáromba, a Magyarok Nagyasszonya, a Világ Gyõzelmes Királynõje engesztelõ templomába.
2015. április 13-án nyolcvanöten indultunk el, idõs és fiatal, orvos és beteg, a kora délutáni tavaszi napsütésben, egyházi és népénekeket énekelve az immár huszadik utunkra, amelyet a Horváth
család ezúttal szeretetvendégséggel egybekötve szervezett meg. Ez
alkalomból jött velünk a keresztény felekezetektõl a két római katolikus atya, Sajni Balázs (Zselickislak) és Vajda Gábor (Lengyeltóti) valamint Hella Ferenc (Nagykanizsa) református lelkész. 2013.
augusztus 13-án Horváth György
és a nagykanizsai Hetyési Attila
járták be a régi gyalogutat és környékét, majd a Horváth házaspár,
Horváth György és Horváth Valéria a baráti beszélgetések során
kezdeményezték a zarándoklatot,
amelynek szervezõi közé tartozik

a Kepe házaspár is. A zarándokutakat Kepe Miklósné Kantó Mária
vezeti. Az utak felajánlását és a
létszámot Bencze Lajos tartja számon. A közösség zászlajának a
megszentelésére,
megáldására
2014. augusztus 13-án a kegytemplomban került sor.
E havi utunkon a kiskanizsai
Horváth György (névazonos a zarándoklat kezdeményezõjével) fogatos, fehér lipicai húzta népes lovas kocsijának a kerekei gördültek
a menet élére. A Homokkomáromi
úti Kõkeresztnél, és a volt lõtérnél,
az út mentén álló, a Steszlin család
által 1919-ben emeltetett Csucsi
Kápolnánál engesztelõ imát mondtunk. Egy szélesebb völgyhajlatban, a rövid pihenõ során közösen
fogyaszthattuk el a szabadban készített bográcsos ételeket. A babgulyást Hartai László és Kuzma László fõzték, a marhagulyást dr. Kékesi Jenõ. Továbbhaladva a poros
földúton, a csíksomlyói Keresztet a
Molnári községbõl jött Molnár Tibor vitte. Õ rendszeresen jár, imával a családért, a gyógyulásért.
Molnári község önkormányzata a
horvátsági falvakból jövõknek autóval segíti évek óta (2008-tól) a
kegyhelyrõl való hazamenetelt. A
tótszerdahelyi Balla Angelika a sikeres érettségi reményében tartott
velünk. Tótszentmártonból csoport

jött. A kétgyermekes családanya,
Haszon Beáta a beteg édesanyjáért
a harmadik alkalommal zarándokolt gyalogosan a Szûzanyához. A
Horváth család meghívását a görögkeleti keresztény dr. Varnava
Charalambos is örömmel fogadta.
Útközben beszélgetni jó dolog. A
hit a közös lényeg.  mondta. Az
iszlám vallású dr. Adel Rashed így
fogalmazott: A figyelmesség és a
közösség a mai világban nagy érték. Hella Ferenc református lelkész a gyermekét is magával hozta
az útra, a Hella és a Horváth család
régi barátságot ápol. A templomban a Keresztútjárást követõen
szentmisét mondott Gyõrfi B. Szabolcs pálos szerzetes. Szücs Imre
helyettes esperes plébános, aki zarándok közösségünket is fogadta, a
szentmise végén elköszönt a
homokkomáromi papi szolgálatától, majd a jelenlévõktõl is: A Jó
Isten hozta és a Szûzanya kísérje a
hazafelé útjukat! Áprilisi utunkat
Julianna gyógyulásáért ajánlottuk
fel.
(A képet a Kepe család készítette.)
Tóthné Kantó Katalin

Három emberbõl kettõ úgy érzi, hogy amikor sok idõt tölt a képernyõ, tablet vagy okostelefon elõtt, az szemének
extra erõfeszítést igényel, égõ, száraz szemre panaszkodnak. Kutatások kimutatják, hogy a digitális eszközök
használata új testhelyzeteket és eddig nem tapasztalt tekintési távolságokat is eredményezett. A korábbi átlagos
olvasótávolság 40 cm-rõl 33 cm-re csökkent. Sokaknak jelent kihívást a képernyõn lévõ kisebb, pixeles karakterekre való fókuszálás, valamint a fényerõ is.
Ezen okok miatt általánosságban kijelenthetõ, hogy szemünknek intenzívebben és gyakrabban kell fókuszálnia, hogy tudjon
alkalmazkodni a közelebbi és változó távolságokhoz okostelefon, számítógép és televízió közötti váltások következtében.
Másrészt további erõsfeszítést igényel a kisebb, pixeles karakterek olvasása, a képernyõ vakítása és az ilyen kijelzõk által
kibocsátott káros, ibolyakék fény ellen védekezés.
Ezekre a problémákra fejlesztette ki az Essilor az Eyezen szemüveglencséket, melyek védik a szemet a káros fénytõl
és segítséget nyújtanak a szemnek, hogy erõlködés nélkül, zavartalanul szálljon szembe a digitális kihívásokkal.
Az Eyezen lencsék egyfokuszú és Varilux multifokális kivitelben is elérhetõk,
NAGYKANIZSÁN CSAK NÁLUNK!
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos

A NETTA - PANNONIA KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
MUNKAÜGYI VEZETÕ MUNKATÁRSAT
Elvárások:

Szakirányú végzettség, minimum középfokú bérszámfejtõ, TB ügyintézõ képesítés.
Legalább 3-5 éves átfogó, bérszámfejtõi, munkaügyi és tb ügyintézõi tapasztalat. Minimum 150 fõs állomány kezelésében szerzett teljes körû, minden munkafolyamatra kiterjedõ tapasztalat beléptetéstõl kiléptetésig. Naprakész munkajogi, társadalombiztosítási
adózási ismeretek. Önálló munkavégzés, határozott, dinamikus személyiség.

Ha azt tapasztalja, hogy mindenki csak
akadályokat gördít ön elé a környezetében,
ne veszítse el a kedvét. A problémák úgyis
megoldódnak maguktól. Szeszélyes viselkedéssel csak felborzolja a kedélyeket.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Eljött az ideje, hogy sikeresen megalapozza az egzisztenciáját. Most szerencsére számíthat a környezetében élõk pozitív támogatására is. Legyen hálás, köszönje meg a tõlük kapott segítséget.

V.21.VI.21. Ikrek

Feladatok:

A karrierjében ígérnek elõrelépést a csillagok, pedig ön most nem is erre koncentrál.
Teljesen más dolgok járnak a fejében. Nehezére esik az egy helyben üldögélés, de
egy véletlen folytán minden megváltozik.

Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni, kézzel írott,
fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát 2015. május 15-ig juttassa el címünkre: Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
(8800 Nagykanizsa, Vár u. 5) Munkaügy

Minden kozmikus feltétel rendelkezésére áll
ahhoz, hogy sikeres legyen a munkában és a
magánéletében egyaránt. Ha akad olyan üres
órája, amikor unatkozik, ne tegyen mást, csak
hívja föl telefonon egy rég látott ismerõsét.

Szakmai feladatok ellátása teljes körûen, tevékenység összefogása, a törvényi megfelelõség
biztosítása. Munkaügyi, bérelszámolási és Tb kifizetõhelyi feladatok ellátása teljes körûen a
központi állományra. Kapcsolattartás a hatóságokkal, kimutatások, statisztikák, adóbevallások készítése. Munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos teljes körû ügyintézés. Munkáltatói és egyéb igazolások kiállítása, munkaügyi nyilvántartások vezetése.

VI.22.VII.22. Rák

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Minél elõbb túl kell lennie néhány nehézségen,
amelyek akadályozzák az elõmenetelében. Jó
idõbeosztással lépést tud tartani a kitûzött céljaival, csak arra ügyeljen, hogy menet közben
a párkapcsolata ne kerüljön hullámvölgybe.

VIII.23.IX.22. Szûz
Jól felépített terveivel könnyedén sikert
arathat a környezetében. Továbbra is híve a csapatmunkának, mert azon túl,
hogy nem várt izgalmakkal járhat, szórakozásra is lehetõséget nyújt.

IX.23.X.22. Mérleg
Bármihez adja mostanában a nevét, ötleteit,
elképzeléseit siker koronázza. A pénzügyek
terén sem lesz oka semmi panaszra. A csillagok üzenetét kezelje higgadtan, mert egy
régi kapcsolatának felújítását jelzik.

X.23.XI.22. Skorpió
A hétvégi pihenésének köszönhetõen olyan
energiákkal vértezte fel magát, hogy bármilyen feladatot könnyedén meg tud oldani.
Unatkozni késõbb sem fog, mert a barátai
elhalmozzák a jobbnál, jobb ötleteikkel.

XI.23.XII.21. Nyilas
Érzelmi életében minden úgy alakul, ahogyan azt a csillagok megírták. Panaszra
nem lehet oka semmiért sem. Egy romantikus hangulatban eltöltött este kárpótolja
minden korábbi kudarcáért.

XII.22.I.20. Bak
Ha a személyes kapcsolatai nem úgy alakulnak, ahogyan ön szeretné, még nem
ok a panaszkodásra. Ha teljesítette a barátainak tett ígéreteit, nyugodtan szórakozhat, vagy akár sportolhat is.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha netán úgy érzi, hogy összecsapnak a
feje fölött a hullámok a sok tennivalótól,
ne essen kétségbe, hanem tartson némi
szünetet. Ha van elég energiája, könnyen
megbirkózhat a nehézségekkel.

II.20.III.20. Halak
Mostanában rendelkezik mindazokkal a képességekkel, amelyekkel jókedvre deríthet
másokat. Olyan frissen és fiatalos erõvel ugrik ki az ágyból, mint húsz éves korában.
Nem hiányzik semmi sem az életébõl.
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Majd' százan Riminibe

Immáron
nyolcszoros
bajnokok
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.)  ASE Paks (2.) 5,5:6,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 9. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Naiditsch - Perunovics 0,5:0,5,
Ivanisevics - Berkes 0,5:0,5, Márkus - Ács P. 0,5:0,5, Prohászka Sedlak 0:1, Ribli - Papp G. 0:1,
Pintér J. - Szabó K. 0,5:0,5,
Bánusz - Fodor 1:0, dr. Flumbort Grószpéter 0,5:0,5, Kántor - Lizák
0,5:0,5, Gara T. - Antal T. 1:0,
Hansen - Vajda Sz. 0,5:0,5, Kercsmarics - Kaczúr 0:1
A kanizsaiaknak a bajnokság
rangadóján  hiszen mégiscsak a
második Paks ellen ültek asztalhoz
 arra kellett figyelniük, hogy
egy(!) pontot szerezzenek az
újabb, vagyis nyolcadik (zsinórban hetedik) bajnoki címükhöz.
Végül 5,5-ig jutottak.
 Amint az ismert, viszonttagságosan készülhettünk a találkozóra,
hiszen hiába kérvényeztük, a versenybizottság nem engedélyezte a
meccs halasztását hiányzóink miatt  kezdte Papp Nándor, a kanizsaiak csapatvezetõje.  Óriási is
volt bennünk a feszültség a mérkõzés elõtt, s a bajnokság megnyerését követõen pedig az öröm. Az
már az elõzetes elemzések után
biztos, hogy a Kántor Gergely lett
a bajnokság legjobb pontszerzõje.
Összességében a nagykanizsai
együttes 80 pontig jutott a kilenc
forduló alatt, a Paks 70,5 pontot
gyûjtött, s végzett a második helyen, míg harmadik a szombathelyi Haladás VSE-Infraplan (58,5)
lett.
P.L.

INGATLAN

Látóhegyen Rizling utca 14. szám
alatti birtok épülettel eladó. Tel.:
0630-355-9293 (7707K)

Becsehelyen két szobás nappalis,
fürdõs, gáz + kandallós felújított csa-

Üllõn került sok a táncos
NTMFSZ szövetség magyar bajnokságára, mely egyben a világbajnoki válogató harmadik, egyben utolsó köre volt. A forduló
után derült ki végül, hogy a
Szan-Dia idén is a legnépesebb
(93) és legtöbb gyakorlattal induló egység lesz a magyar csapaton belül a május 27-31. között
az olaszországi Riminiben megrendezésre kerülõ IDF Tánc Világbajnokságon.
Az üllõi versenyen a kanizsaiak
10 arany-, 9 ezüst- és 5 bronzérmet
szereztek.
Az IDF Tánc Magyar Bajnokság, Üllõ. A Szan-Dia FSC eredményei. Disco freestyle. Egyéni.
Felnõtt: 1. Csányi Csilla,
2.Szokol Fanni. Junior: 1. Hajmási Lili. Gyerek: 1. Lanz Tamara, 2. Ujj Viktória Zóra. Páros.
Felnõtt: 1. Lovkó Bonita és Kisgyura Anna, 2. Skanecz Sára és
Szokol Fanni. Junior: 1. Kátai
Lora és Kovács Patrícia. Gyerek:
1. Tatai Zsóka és Gerlinger Laura. Formáció. Felnõtt: 1. Csányi
Csilla, Lovkó Bonita, Nándori
Réka, Tizedes Renáta, Kisgyura
Anna,
Poszovecz
Hanna,
Skanecz Sára, Kiss Szilvia,
ládi ház rendezett udvarral, gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30-209-0546
(7703K)
Alsórajkon a Dózsa György utcában zártkerti ingatlan eladó. Tel.:
0670-2058-301 (7708K)
Mórichelyi hegyen szép, gondozott birtok lakható épülettel eladó.
Érd.: 18 óra után a 0630-214-6755,
valamint a 0630-854-1135 telefonszámokon lehet. (7712K)
Nk-án a belvárosban, csendes
környezetben eladó 740 négyzetméteres közmûvesített telek, mely csa-

Szokol Fanni, Felsõ Brigitta.
Free Show. Egyéni. Felnõtt: 2.
Felsõ Brigitta, 3. Tizedes Renáta.
Páros mini: 3. Kurucz Petra és
Solymos Vivien. Open. Egyéni.
Felnõtt: 3. Nándori Réka. Páros
gyerek: 4. Varga Fanni és Felde
Zorka. Kiscsoport gyerek: 1.
Matrózok (Darázsi Laura, Tóth
Jázmin, Horváth Gréta, Kalmár
Dorottya, Varga Kata Luca, Kepe
Klaudia). Formáció. Felnõtt: 2.
Viva Las Vegas (Borsós Fanni,
Kovács Patrícia, Sipos Kata, Hegedûs Virág, Magdics Maya,
Spingár Fanni, Kálovics Alexandra, Petrás Krisztina, Stari
Lucia, Varga Izabella, Kátai Lora,
Rózsa Luca, Szabó Kata, Vitári
Viktória, Vágó Alexandra,Vágó
Diána) Gyerek: 3. Cukorkák (Ács
Barbara, Grabant Nóra, Nyakas
Emese, Takács Zsóka, Kovács
Kíra, Rodek Hanna, Varga Fanni,
Borsos Eszter, Kurucz Petra,
Sánta Barbara, Felde Zorka, Mátyás Ninetta, Solymos Vivien).
Fantasy. Egyéni. Felnõtt: 4. Nándori Réka. Gyerek: 11. Gerlinger
Laura. Páros gyerek: 4. Zsohár
Zsanni és Ujj Viktória Zóra. Kiscsoport. Gyerek: 2. Olympia
(Gerlinger Laura, Lanz Tamara,
Tárnok Viktória, Tatai Zsóka,
ládi ház vagy társasház építésére
egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-2273294 (7713K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7700K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 0620-510-2723 (7710K)

Taródy Csenge, Ujj Viktória
Zóra), ... 5. 3 kismalac és a farkas
(Lakner Dorina, Magyar Dorina,
Szép Mínea Dalma, Zsohár Fanni). Formáció. Felnõtt: 1. Éden
(Csányi Csilla, Lovkó Bonita,
Nándori Réka, Tizedes Renáta,
Kisgyura Anna, Poszovecz Hanna, Skanecz Sára, Kiss Szilvia,
Szokol Fanni, Felsõ Brigitta,
Mercz Eszter, Czimre Alexandra,
Tóthné Vágó Alexandra, Vágó
Diána). Junior: 2. Szüret (Boros
Dorina, Hegedûs Zsófia, Novák
Tamara, Szép Olívia Csinszka,
Csamári Anna, Hóbár Helga, Péter Fanni, Zsirai Dorka, Dobrádi
Réka, Lánczos Laura, Ribarics
Laura, Zsohár Sára, Hajmási Lili,
Lánczos Lili, Sipos Rebeka Dorka). Gyerek: 2. 101 kiskutya (képünkön; Lakner Dorina, Magyar
Dorina, Szép Mínea Dalma, Zsohár Fanni, Taródy Csenge, Ujj
Viktória Zóra,Tóth Jázmin, Horváth Gréta, Varga Kata Luca,
Avas Liliána, Szekeres Zóra, Kiss
Veronika, Mercz Lilla, Szíjártó
Fanni, Kocsis Virág, Molnár Nóra) 3. Európai Unió (Gerlinger
Laura, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Tatai Zsóka, Darázsi Laura,
Kalmár Dorottya, Kepe Klaudia,
Kovács Réka, Polai Panna, Molnár Lilla, Nándori Noémi, Váradi
Luca), ... 6. Dzsungel könyve
(Ács Barbara, Grabant Nóra,
Nyakas Emese, Takács Zsóka,
Kovács Kíra, Rodek Hanna, Varga Fanni, Borsos Eszter, Kurucz
Petra, Sánta Barbara, Felde
Zorka, Mátyás Ninetta, Solymos
Vivien, Horváth Panna, Horváth
Hanna). Mini: 1. Tündérek (Alemayehu Alisha, Horváth Jázmin,
Németh Noémi, Varga Szimonetta, Fritz Dorina, Lakos Hanna,
Ódor Anna, Széll Petra, Zsámár
Szonja, Füzesi Alexandra, Marton Dóra, Hegyi Hortenzia, Németh Beatrix, Szollár Petra,
Andrasek Daniella).
P.L.

VEGYES
Régi tárgyakat vásárolnék: térkép,
fotó, porcelán, kerámia, karóra, bizsu, stb. Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (7715K)

Adja fel apróhirdetését nálunk!  Kanizsa Kártyával olcsóbb!
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Franciák
edzõtáboroztak Kanizsán

Állás: Nagykanizsai Egyesített
Bölcsõde kisgyermeknevelõ
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelõ munkakör betöltésére 1 fõ részére.

Fotó: Polgár László

Néhány napot városunkban
edzõtáborozott az észak-nyugat
franciaországi régiós korcsoportos ökölvívó válogatott, melynek
megkoronázása a múlt pénteken
megrendezett összecsapás volt,
az Erzsébet téren fekállított
ringben.
 A kanizsai ökölvívó Botosakadémiáról még az õsszel jártak
nálunk, ezt a látogatást viszonoztuk most mi  mondta Mehdi
Nichane (képünkön balról), a francia küldöttség sportszakmai vezetõje.  Örülünk, hogy ítt lehettünk,

már csupán azért is, hiszen megfelelõ körülmények között készülhettek a srácok, melyben a magyarokkal való közös tréningek is
benne foglaltattak.
A francia tréner elmondta azt is,
egyébként a francia felnõtt válogatott keretnél dolgozik, így munkája leginkább Párizshoz köti, de
ahogy az a nagykanizsai tapasztalatokból is kitûnhetett, az utánpótlásra is odafigyelnek a nagy csapat
berkeiben. A pénteki ütközet
amúgy 8:8-cal ért véget.
P.L.

A hölgyek vitték a prímet
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A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves korosztályú gyermekek nevelése - gondozása
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. A munkakörre elsõsorban fõiskolai, csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ BA diplomával rendelkezõ munkavállalót keresünk.
Pályázati feltételek:
- felsõfokú képesítés, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelõ (OKJ), csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkezõ: védõnõ, pedagógus, felsõfokú szociális alapvégzettségû személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag
csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkezõ személy esetén],
- kézmûves-technikai jártasság, hangszertudás
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet
- orvosi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
- folyamatban levõ fõiskolai, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ BA képzésben való részvétel,
- hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata
- fényképes szakmai önéletrajz
- motivációs levél
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelmérõl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2015. május 15.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 13.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelõ, vagy elektronikus úton Körmendi Viktória intézményvezetõ részére az egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu E-mail
címen keresztül, vagy személyesen: Körmendi Viktória - intézményvezetõ, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 14.

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Somogy megyei Kaszó volt a helyszíne a 2015. évi sprinttávú
duatlon országos bajnokságnak, melyen a kanizsai TRI-CO Triatlon
Klub versenyzõi is rajthoz álltak. A versenytáv 5 km futást, 20 km kerékpározást, majd ismét futást jelentett, melynek penzuma 2,5 km volt.
A nagykanizsaiak végül két korosztályos bajnoki aranyérmet, egy bronzérmet, valamint egy-egy hatodik és kilencedik helyezést értek el. 2015. évi
sprinttávú duatlon ob, Kaszó. Kanizsai eredmények. 65-69 évesek kategóriája, nõk: 1. Csõgörné Kenese Mária (képünkön az aranyéremmel
jobbról). 55-59 évesek, nõk: 1. Korcsmárosné Vígh Rozália (képünkön
balról). 55-59 évesek, férfiak: 3. Benedek János. 40-44 évesek, férfiak:
6. Vránics László, ... 9. Vaska Kálmán.

AKCIÓ!

A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fûrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minõségû fa is.
Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)
Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es fõút mellett)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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MEGHÍVÓ
Miénk itt a tér!
A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. célja, hogy az Erdész utcai játszóteret a környezettudatosság jegyében közösségi
tér funkcióval lássa el. Elképzelésünket két napos program keretében a ligetvárosi lakosság közremûködésével valósítjuk meg. Kísérõprogramként egészségszûrést és sportvetélkedõt szervezünk.
2015. május 8-án (péntek) 9.00 órától Fásítási program.*
2015. május 10-én (vasárnap) 9.00 órától Egészségszûrõ és
Sportvetélkedõ program.*
A program helyszíne:
Erdész utcai játszótér, illetve a KanizsaTISZK központi épülete
*további információ az alábbi telefonszámon kérhetõ (20/546-3038 Veilinger Lívia)

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK
RENDEZVÉNYÜNKÖN!
A rendezvény az Európai Unió támogatásával, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt "Ligetváros szociális célú rehabilitációja"- szociális városrehabilitációs projekt" keretében elkülönített programalap társfinanszírozásával, a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. megbízásából valósul meg.

Projekt azonosító: NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0002

Felnõtt, gyermek használt ruha,
cipõ, játék, kiegészítõk.

Minden szerdán és csütörtökön
100-200 Ft-os AKCIÓ!

Véradás

Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: Helga ruhái kicsitõl a

A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az alábbi véradásoket szervezi: 2014.05.05. (kedd) Kanizsa Plaza 10:00  13:30 óra. Palin,
Általános Iskola 14:30  16:30 óra. 2015.05.07. (csütörtök) Vöröskereszt,
Nk Sugár u. 28. 11:00  13:00 óra. Kõrösi S. Ált. Isk. 14:30  16:30 óra.

Az akció május 31-ig tart.

nagyig csoportban.

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

