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2015. május 7.

Mindenki kedvére volt a Város Napja
A Város Napja programsorozatát értékelte sajtótájékoztatóján Dénes Sándor polgármester. A hivatal tárgyalójában tartott eseményen beszámoltak tapasztalataikról a szervezésben
részt vevõ egyesületek képviselõi, dr. Koncz Zsolt, a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület elnökségi tagja, Lekszikov Csaba, az
Eraklin Táncklub Egyesület elnöke, valamint Lehota János, a
Polgármesteri Kabinet vezetõje
is.

Dénes Sándor polgármester kiemelte: 21. alkalommal ünnepeltük városunk napját, melyet idén
négy naposra terveztünk a korábbi
kettõrõl. A beszélgetések során azt
a visszajelzést kaptuk, hogy egy
nagyon sikeres rendezvényt tartottunk, és készítettek elõ a munkatársak. Elismerésüket fejezték ki a
testvérvárosok képviselõi is, és ezt
kívánta megtenni a polgármester
is. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik tettek azért, hogy a
Város Napja sikeres, és méltó le-

Elballagtak a diákok
Összesen 832 végzõs kanizsai
diák búcsúzott el alma materétõl. A ballagási ünnepségeket
követõen kerül sor az igazi
megmérettetésre, az érettségire,
ahol minden diáknak számot
kellett adnia a tudásáról.
A Batthyány Lajos Gimnáziumban százhetvenkilencen érettségiznek. A Dr. Mezõ FerencThúry György Gimnázium
és Szakképzõ Iskola Dr. Mezõ

Ferenc Tagintézményébõl száznegyvenöten indulnak el a nagybetûs élet felé. A Thúry tagintézményben nyolcvanhárman érettségiznek és száztizenketten szereznek szakképesítést.
A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézményében száztizenöten búcsúznak el a diákévektõl,
míg a Zsigmondy-Széchenyi Tagintézménybõl százkilencvennyolcan ballagnak el.

gyen városunk 770 éves évfordulójához. Ezt csak így, együttmûködve, együtt dolgozva lehetett elérni. Köszönetet mondott a városlakóknak és mindazon vendégeknek, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Megköszönte a
média munkáját, hiszen mindenrõl
idõben tudósítottak, segítették az
ügyet, valamint a rendõrkapitányság, a közterület felügyelet és a
Netta Pannonia munkáját is, akik
folyamatosan dolgoztak. Így felszabadultan, jókedvûen ünnepelhettünk mindegyik napon. Bízik
benne, hogy ez így lesz a jövõben
is, hiszen ha összefogunk, és közösen mindenre odafigyelünk, annak
meg lesz az eredménye. Végül elismeréssel szólt Dénes Sándor a
két kiegészítõ nap, a PEN ünnepérõl és a Tánc Világnapja megünneplésérõl. Az ünnep fényét
emelte mindkettõ, örülnék annak,
hogy jövõre is így lenne.  zárta
gondolatait a városvezetõ.
Koncz Zsolt a polgármester által
elmondottakhoz kapcsolódva utalt
arra, hogy a Kanizsa Turizmusáért
Egyesületen belül már a korábbi
években is voltak olyan terveik,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
hogy összefognak a város kulturális intézményeivel, múzeumával, vallási felekezetekkel és az
egyetemmel. Támogatás hiányában  bár most sem egészen így
tervezték , a 4. nap programja
meglepetésként, de végül összejött. A következõ években akár öthat naposra is ki lehetne bõvíteni
az eseményt. Ez ügyben már tárgyaltak a mûvelõdési ház vezetésével. Akár egy színházi, vagy
jazz napot, vagy több kiállítást is
lehetne erre a hétre tervezni, de
akkor egy fél évvel korábban el
kellene kezdeni a szervezését. Sok
pozitív visszajelzést kaptak a közönségtõl, a neves fellépõktõl. Valamennyien elismerõen szóltak a
szervezésrõl, a hangulatról, és
ugyanilyen visszajelzéseik vannak
a vendéglátósoktól, a vásárosoktól, a borászoktól. Mi meg vagyunk elégedve, ismerjük a negatívumokat is, de ezeken a jövõben
majd javítunk.
Megalakulása óta a legnagyobb szabású rendezvényét tartotta vasárnap az Eraklin Táncklub, melyet a 11. Tánc Világnapja alkalmából szerveztek.
Lekszikov Csaba elmondta: a város vezetésétõl, a polgármesteri
kabinettõl, az egyesülettõl és a
hatóságoktól kapott gyors segítséggel gördülékenyen ment a
szervezõmunka, melynek köszönhetõen közel 800 táncos lépett fel a városban. A nap fénypontját az a karneváli felvonulás
adta, mellyel egy mini Riói karnevált sikerült idehozni a városba. A város 11 pontján lehetett
látni õket, így az erkélyrõl, vagy
az ablakból nézve azok az idõs
emberek is részesei lehettek a vidámságnak, akik betegségük,
vagy idõs koruk miatt nem tudtak
lejönni az Erzsébet térre, kikapcsolódni. Megköszönte valamennyi tánccsoport mûködését, s
hozzáfûzte: ha a jövõben is közösen tudunk dolgozni, mindenképpen egy virágzó programmá nõheti ki magát a Város Napja 
összegezte az egyesületi elnök.
Az elhangzottak mellett Lehota
János kabinetvezetõ megemlítette
a vállalkozók véleményét is, mely
szerint megmozdult a város, s ez
érezhetõ volt az õ forgalmukon is.
A visszajelzések is azt mutatják,
hogy hajrá Kanizsa! Ilyeneket
érdemes a jövõben, mint egy prototípus, építeni.
B.E.

2015. május 7.

Döntöttek a képviselõk
Felújítások lesznek
több intézményben
100 millió forintot különítettek el az önkormányzati tulajdonban lévõ intézmények részleges felújítási munkálataira.
A beérkezett igények ugyan 2
milliárd forint értékben határozzák
meg a szükséges renoválási munkákat, ám az idei költségvetésben
bruttó 100 millió forintot szerepeltetnek minderre. Épp ezért fontossági, azaz indokoltsági sorrendben
újítanak fel, több dolgot, több intézményben. A Rozgonyi Óvodában
például 7.7 millió forintból a Muraközi utca pala tetõhéjazatát és több
kéményt is renoválnak, de kicserélik még a gázkonvektoros fûtést is.
A városi óvodák szinte mindegyikében újítanak fel, ezt azt, több helyütt például a tetõszigetést, vagy a
nyílászárócserét oldják meg, de,
természetesen több iskola sem marad ki a sorból.
A kulturális intézményt érintõ
felújítás pedig a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban a színházpadozat cseréjére vonatkozik.

Létrehozzák
az óvodai
intézményfenntartó
társulást
A közgyûlésen elfogadták az
óvodai intézményfenntartó társulás létrehozására vonatkozó
javaslatot.
Városunkban az óvodai feladatellátást a Nagykanizsai Központi
Rózsa Óvoda intézmény fenntartásával biztosítja. Az elmúlt években
a környezõ községek óvodás korú
gyermekei szintén ezen intézmény
székhely és tagintézményeit vették
igénybe az óvodai ellátás céljából.
Liszó és Sormás polgármestere
levélben kérte a nagykanizsai polgármestert, hogy hozzanak létre
egy intézményfenntartó társulást.
A kezdeményezéshez csatlakozott
Hosszúvölgy, Homokkomárom és

Fûzvölgy polgármestere is. Ezért a
környezõ települések igényeit figyelembe véve az önkormányzat
határozata alapján szeptember 1jétõl a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvoda fenntartására a Liszóval, Sormással, Hosszúvölggyel,
Homokkomárommal és Fûzvölgygyel önkormányzati társulást hoz
létre. A társulás létrehozásával az
intézmény az eddigi önkormányzati fenntartásból társulási fenntartásba kerül át, mely a Nagykanizsai
Központi Rózsa Óvoda Alapító
Okiratának módosítását is szükségessé teszi. A közösen fenntartott
intézmény felett az irányítási jogkört a Társulási Tanács gyakorolja.

A NaGESZ mûködteti
a táborokat
Döntött a testület a Balatonmáriai Gyermek és Ifjúsági Tábor, valamint a Zöldtábor üzemeltetési feladatainak ellátásáról, melyet ezután a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet
végez majd. Tekintettel arra,
hogy a NaGESZ tevékenységi
körébe tartoznak az önkormányzati szervek üzemeltetési
feladatai, s ehhez megfelelõ
szakmai és tárgyi feltételekkel
rendelkezik.
A táborok üzemeltetési, mûködtetési, felújítási feladatainak ellátásához szükséges fedezetet az önkormányzat elõirányzatai már tartalmazzák, így a feladatellátáshoz
szükséges források rendelkezésre
állnak az idei költségvetésben
7,135 millió Ft és 5,999695 millió
Ft összegben. Mivel a szervezet feladat-ellátási helyeinek száma, tevékenységi köre, tárgyi feltételrendszere megalakulása óta folyamatosan bõvül, a kezdeti dolgozói létszám növelése is esedékessé vált. A
zavartalan mûködés céljából összesen 3,25 fõ felvételére van szükség,
melybõl 2,25 adminisztratív és 1 fõ
munka- és tûzvédelmi területen tevékenykedik majd. Az ebbõl származó 4,528335 milliót Ft bérjellegû kiadások és járulékok finanszírozását az idei költségvetés más so-

rairól csoportosítják át. Természetesen mindehhez a Nagykanizsai
Gazdasági
Ellátó
Szervezet
SZMSZ-ét is módosítani kell, melyet a közgyûlés szintén jóváhagyott.

Meghatározták
a mezõõri járulék
mértékét
A közgyûlésen megszavazták a
mezei õrszolgálat létesítésérõl és
mûködtetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítását,
így meghatározták a mezõõri járulék mértékét és azt, hogy egy
összegben, minden év június 30ig kell azt befizetni.
A mezõõri szolgálat mûködését
állami támogatásból, illetve a tulajdonosok által fizetett hozzájárulásból finanszírozzák. A mezõõri
járulék mértéke 1,5 Ft lesz négyzetméterenként, de ingatlanonként
minimális összeg nem lehet kevesebb mint 500 forintot évente, maximális összege pedig nem haladhatja meg a tízezer forintot.
A mezei õrszolgálat egy tavaly
elfogadott közgyûlési javaslat értelmében, lakossági kezdeményezés nyomán kezdte meg munkáját
két területen. A létrehozása azért
került napirendre, mert a lakosság
részérõl többször is felmerült,
hogy a segítségükkel vissza lehetne szorítani a terménylopásokat,
fel lehetne számolni a külterületi
illegális hulladéklerakókat, valamint a különbözõ jogszabályokban
elõírt közösségellenes magatartások ellenõrzését is elláthatnák. A
szolgálat felállítását indokolták a
Nagykanizsa vonzáskörzetében lévõ zártkertek bûnügyi adatai is.
Ezzel kapcsolatban több lakossági
fórumot is tartottak a kiskanizsai, a
palini, a miklósfai és a bagolai városrészekben.
Egyelõre csak a Szentgyörgyvári-hegyen és Mórichely térségbõl jelezték, hogy a fizetési kötelezettségekkel együtt is igénylik a
mezõõri szolgálatot. Mórichely
esetében 642 ingatlan közül 181,
míg a Szentgyörgyvári-hegy esetében 3043 közül 887 ingatlan kis területû.
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Idén 65 millió forintért
világítunk
A magyar tulajdonú, budapesti székhelyû JAS Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
nyerte a villamos energia szállítása Nagykanizsa város közvilágítási rendszere, valamint a
Nagykanizsa város intézményei
részére kiírt pályázatot.
A nyertes pályázó mellett ajánlatot tett még a Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt. és az E.ON
Energiakereskedelmi Kft. is  olvasható a Közbeszerzési Hatóság
honlapján.

Nem várható váltás
az igazgatói poszton
A közgyûlés az elkövetkezendõ évekre (is) Magyar Ferencet
javasolja a Palini Általános Iskola igazgatói székébe.
A soros ülésen véleményezte a
testület a köznevelési intézmény
vezetésére Magyar Ferenc által
benyújtott pályázatot. A posztra
vonatkozó kiírást egyébként az
Emberi Erõforrások Minisztere írta ki még a közelmúltban, ám a
köznevelési törvény értelmében az
önkormányzat véleményezheti a
benyújtott igazgatói pályázat vezetõi programját, s ennek alapján javaslatot tehet az intézményvezetõ
személyére. Jelen esetben egy pályázat érkezett, attól, aki jelenleg
is igazgatja a Palini Általános Iskolát. Magyar Ferenc pályázatá-

ban kiemelt szerepet foglal el azon
pedagógiai elképzelés, mely jóvoltából a diákokat az élethosszig tartó tanulásra ösztönzik a Palini iskolában. Illetve, az iskola kulturális központként való funkciójának
megtartása.

Egyikül végleges,
másikuk
idegiglenes
Zárt ajtók mögött döntött a
képviselõtestület a két helyi médium
ügyvezetõ-fõszerkesztõi
posztjairól.
A munkakörre vonatkozó pályázatokat a közelmúltban írta ki az
önkormányzat. Lezárultukig a Kanizsa Újság esetében pusztán egy,
míg a Kanizsa TV fõszerkesztõügyvezetõi pozíciójára négy pályázat érkezett. Ez utóbbi esetében három pályázatot  Péter Árpád újságíróét, Csalami Csaba, a Hír TV
munkatársáét és Tisza Enikõ, a városi tévé korábbi szerkesztõjét  érvénytelennek nyilvánítottak. A jelenlegi vezetõé, Nagy Imréé viszont
megfelelt a formai elõírásoknak,
ám ennek ellenére mindössze két
hónapra kapott felhatalmazást a
testülettõl, hogy ellássa a Kanizsa
TV ügyvezetõi feladatait. A megbízatás egyébként arra az idõre szól,
amíg a posztra (újból) kiírásra kerülõ pályáztatás zajlik, valamint annak lezárultáig.
Ami a Kanizsa Újságot illeti,
Dóró János jelenlegi ügyvezetõfõszerkesztõt öt esztendõre nevezték ki. Ennek tükrében 2020-ig õ
irányítja a város lapját.

Épül a járda az Erdész utcában
A Ligetváros szociális célú rehabilitációja beruházás közterületi fejlesztése
keretében történik az Erdész utcai járda és közvilágítás meghosszabbítása 127
méteres szakaszon. Az utcában található felnõtt képzõ szervezet tevékenységein
keresztül hozzájárul az akcióterületen élõk felzárkóztatásához, ezért a
fejlesztéssel megvalósuló biztonságos megközelítése kiemelkedõ fontosságú.
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Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. - ügyvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV
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. 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 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. június 5.
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. 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. júniusi 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
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Kanizsa  Hirdetés
Pályázat falfirkák eltûntetésére

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák
eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2015. évben 100 000
Ft.
Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.

Szabályozási terv és építési szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése rendezés alá vonta a
hatályos rendezési terv alábbi területeit:
- Deák tér- Zrínyi u. - Csengery u. tömb övezeti szabályozásának módosítása.
- Bányászati építményekre és szélerõmûvekre vonatkozó építési
elõírások megfogalmazása a HÉSZ-ben.
- Varasdi u. - Kisrác u. - Felsõtemetõ u. - Pápai u. - Bajcsai u. tömbben az elõkert méretek szabályozásának korrekciója.
- Környezetvédelmi célú védõtávolságok szabályozásának felülvizsgálata (az egész város területén: állattartó telepek, szennyvíztisztító telep, hulladéklerakó telep, dögtemetõ, zavaró hatású üzemek).
- Március 15. tér közterületi szabályozásának módosítása.
- Állattartó épületek és lakóépületek közti távolságok szabályozása a
HÉSZ-ben.
- Bajcsai major területén építési szabályok módosítása.
- Erzsébet tér- Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi utcák által határolt tömb
szabályozásának módosítása.
- A Kemping utca déli irányú meghosszabbításában tervezett gyûjtõút
és a 7340/2 hrsz-ú utak közti tervezett kiszolgáló-út szakasz törlendõ.
- A bútorgyár területe 2097/17. hrsz. alatti ingatlan Gip-e-1-sz jelû
ipari gazdasági területbõl Gip-e-6-sz jelû építési övezetbe sorolandó.
- A Napsugár utca 1. - 9. sz. ingatlanokat érintõen 0 m elõkert szabályozandó.
- A Dózsa u. - Boszorkány u. - Balatoni út - Hevesi út által határolt
tömbben a tömbre vonatkozó 10 m elõkert érték törlendõ, viszont a
1839/106 hrsz-ú magánút mentén 0,00 m elõkert-mélység szabályozandó.
A tervdokumentáció módosítását az AOD Építész és Grafikus Iroda
Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI: 8.) kormányrendelet 28.
(3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti,
civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 97/2013. (III. 28.)
számú határozatának 3. b.) pontja értelmében: "A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás esetén a véleményezendõ anyag
helyben szokásos közzétételével (hirdetmény az önkormányzati hirdetõtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság bevonására. " - Ezért a
módosított tervet 2015. május 27-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri
Hivatalba a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. ) címzett
levélben jelezhetik.
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Kanizsa  Egészségügy
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Az egészség-nyereség a hosszú távú cél

A Kanizsai Dorottya Kórház a
térség kiemelt egészségügyi központja. Mûködésének célja,
hogy magas színvonalú, hatékony, kulturált egynapos sebészeti, járó- és fekvõbeteg-ellátást
nyújtson minden beteg számára.
A kórház csatlakozott a Richter
Egészségváros
Programhoz,
amely a prevenció és egészségmegõrzés jegyében május 16-án
kerül megrendezésre az Erzsébet téren. A nagykanizsai lakosok részvételükkel nem csak saját egészségük megõrzéséért tehetnek, aktivitásukkal hozzájárulnak a Richter Gedeon Nyrt.
által a Kanizsai Dorottya Kórház számára felajánlott 2 millió
forintos adományalap növeléséhez. Az adományalapot a résztvevõk minden egészségügyi szûrésért, tanácsadásért, programon való részvételért járó adományponttal növelni tudják, hiszen a Richter pontonként 300
ft-tal megemeli az adományalap
összegét.
 A Kanizsai Dorottya Kórház
alapítását 1769-re datálják. A
nagy múltra visszatekintõ intézmény 246 éves fennállásával nem
csak Nagykanizsa, de a térség
meghatározó egészségügyi intézménye. Hány embert lát el a kórház, melyek az intézményhez tartozó ellátási területek?
 Nagykanizsa megyei jogú város, 50 ezer lakossal, ellátási területünkhöz további 50-100 ezer ember tartozik. Az intézmény jelenleg
490 ágyon mûködik, melybõl 348
az aktív ágyak száma. Az alapszakmákon kívül több olyan szak-

területet mûködtetünk, melyek
megyei kórházi szintû feladatokat
látnak el, így rendelkezünk urológiai, fül-orr-gégészeti, szemészeti,
pszichiátriai, kardiológiai osztálylyal, illetve intézményünknek van
endokrinológiai profilja. Ne feledkezzünk el az európai színvonalú
Mikrobiológiai Laborunkról sem.
 Melyek a kórház kiemelt jelentõséggel bíró szakterületei?
 Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy világszínvonalú diagnosztikai háttérrel rendelkezünk, egy
direkt digitális képalkotó diagnosztikai rendszer és a hozzárendelt képarchiváló technika mûködik kórházunkban. Mammográfiás
centrumként mûködünk, kiváló
szakemberekkel, melyhez nagyon
jó kórszövettani hátteret tudtunk
kiépíteni. A laparoszkópos sebé-

szetünk országos színvonalú és a
traumatológiában, fõleg váll- és
térdizületek ellátásában tudunk kimagasló ellátást biztosítani. Az
urológiai és fül-orr gégészeti osztályunk rendkívül magas színvonalon látja el a betegeket.
 Mi mondható el Nagykanizsa
és vonzáskörzete lakosságának
egészségügyi állapotáról, melyek a
kiemelt panaszok, megbetegedések?
 Zala megyének közel 300 ezer
lakosa van, melybõl a Nagykanizsai kórház alap progresszivitási
szinten 100 ezer, megyei kórházi
progresszivitási szinten pedig 140
ezer embert lát el. Zala megyében
magas a szív- és érrendszeri megbetegedések elõfordulása. Zalaegerszegen egy rendkívül kimagasló szívsebészeti osztály mûködik, de a nagykanizsai kardiológiai
osztály forgalma is alátámasztja,
hogy az ilyen típusú betegségben
szenvedõk száma magas a térségben. Azt is tisztán látjuk, hogy a
tumoros, fõleg az urológiai eredetû
daganatok elõfordulása gyakoribb,
mint az országos átlagé, valamint a
pszichiátriai megbetegedések is
egyre nagyobb számban fordulnak
elõ.
 A Richter Egészségváros rendezvényre látogatók május 16-án a
Kanizsai Dorottya Kórház szakszemélyzetének segítségével az Erzsébet téren ingyenes egészségügyi
szûréseken, tanácsadásokon vehet-

Quaestor-károsultak  tájékoztatás
A Zala megyei Kormányhivatal ezúton tájékoztatja a Tisztelt Állampolgárokat,
hogy az ügyfelek kártalanítási igényüket - az Alap által rendszeresített ûrlapon,
az Alap Kárrendezési Szabályzatában meghatározott módon - 2015. május 6. és
2015. június 5. között nyújthatják be tértivevényes levélben postai úton, valamint
a Zala Megyei Kormányhivatal zalaegerszegi (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos
u. 17-19.), vagy nagykanizsai (8800 Nagykanizsa, Fõ u. 24) Kormányablakában.
A kérelem benyújtásának határideje jogvesztõ. Az esetleges ügyfélkérdések és a
formanyomtatványok kapcsán a PSFN és az MNB oldala nyújt segítséget:
http://www.psfn.hu/ és www.mnb.hu.

80 éve nyílt meg Nagykanizsán
a Notre Dame Leánylíceum
2015. május 11-én 15 órakor a Batthyány Lajos Gimnázium Sugár
úton lévõ bejáratánál emléktábla koszorúzásával majd ezt követõen
könyvbemutatóval emlékeznek meg az alma materrõl az iskola líceumi, gimnáziumi és általános osztályaiban végzett növendékek.
Miha Tamásné az iskola volt növendéke

nek részt. (A részleteket lásd
lapunk 9. oldalán.) Ön miben látja
a Program jelentõségét?
 A program rendkívüli kezdeményezés a Richter gyógyszergyár
részérõl, hiszen azon túl, hogy támogatják a kórház mûködését, egy
olyan, jelenleg még nem látott és
direkten még nem kézzel fogható
elõnyt is jelent, mely a jövõre nézve határozza meg az intézményben
ellátott betegek számát, betegségek súlyosságát. A látogató lakosok aktív részesei a programoknak, hiszen minden, egészségük
érdekében tett aktivitásukkal 
minden helyszínen, legyen az szûrés, tanácsadás, elõadás  plusz forintokkal támogatják a kórház által
kitûzött célt, a CT berendezésünk
intézményi tulajdonba kerülését. A
szûrések és tanácsadások kapcsán
olyan egészségnyereséghez juthat
Nagykanizsa és környéke, mely jelentõsen segítheti munkánkat a késõbbiekben. Így minden környékbeli lakost, elsõsorban saját egészségvédelme miatt arra bíztatok,
május 16-án látogasson el az Erzsébet téren felépülõ Egészségvárosba  segítve a kitûzött célunk
megvalósulását is.
Legyen az a mottónk: Gyógyuljunk, hogy gyógyíthassunk!
Kanizsa
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tiszteletére születtem március 8án. Dobri Lajos immár 30 éve ellátja a nagykanizsai Evangélikus
Templom gondnoki teendõit is. A
születésnapi meglepetések sorozata már az istentiszteletet követõen az énekkar köszöntõjével elkezdõdött, majd a család, valamint a presbiterek ténykedése
közben kiderült, õt várja a templom elõtt álló hintó. Aggodalom
töltötte el, amint kihajtottak a Fõ
utcára, ahova csak úgy, bejelentés
nélkül nem lehet lovakkal bemenni, de hamarosan megnyugodott,
mert a ceremónia rendezõi  élü-

Hétköznapokról, az ünnep ürügyén
Kijutott az ünnepekbõl, ünneplésbõl mostanában Dobri Lajosnak. Alig egy hónapja 70. születésnapját ünnepelte széles családi körben, s az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15-e alkalmából állami elismerést kapott.
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozata kitüntetést
adományozta Dobri Lajosnak, a
Zala Megyei Lovassport Szövetség vezetõjének, lótenyésztõnek,
több mint negyven éven át a lovassport területén végzett munkája, eredményes lótenyésztõi tevékenysége, a huszárhagyományok
megõrzését szolgáló munkássága
elismeréseként. A kitüntetést Budapesten, a Földmûvelésügyi Minisztérium Darányi Ignác termében rendezett ünnepségen adták
át.
Az ünnepek amúgy is gyakoriak a Dobri család életében. Állami és városi rendezvényeink elképzelhetetlenek a huszárõrnagy
által vezetett Hagyományõrzõ
Császár Lovas Huszár Egység
közremûködése nélkül. Ápolja,
és egyben örökíti ezt a hagyományt is, hiszen a családja mindig mögötte van. Õnekik is van
tennivalójuk. Amikor már nincs
szükség a kardokra, elveszik a lovasoktól a fegyvereket, mert nélkülük könnyebb lovagolni, és a
kardok sem mennek gyorsan
tönkre a lovak sós verejtékétõl.
Egy-egy zászlófelvonás alkalmával is látni lehetett az évek során,
ahogyan váltották egymást az
unokák a felesége, Ica karján. A
hat közül, a 11 éves Sándor Soma
szívvel-lélekkel felvállalja a
huszárkodást. Március 15-ei ko-

szorúzáson kihúzott karddal õ is
ott tisztelgett nagyapja mellett a
Deák-téri 48-as emlékmû talapzatánál. Katonásan vigyázzba áll,
amikor kell. Kapott egy öltözet
ruhát, vett neki kardot, tarsolyt,
tölténytáskát. Mindenhova magával viszi, mert tudja, nem vall
szégyent vele. Így most már három Dobri, az alapító mellett a
fia, ifj. Dobri Lajos és Dobri Sándor Soma erõsíti a kanizsai császár-huszárok csapatát. Az unokák kiskoruktól kezdve velük
vannak a templomi istentiszteleteken is.  Át kell adni a fiatalságnak az ünnepek tiszteletét 
veti közbe Ica.  És ehhez bizony
ünneplõbe kell öltözni. Nem lehet farmernadrágba menni egy
templomba. A hagyományõrzés
tekintetében is erre kell szoktatni
a gyereket  magyarázza.
 A látványos eseményeket, versenyeket azonban fáradságos hétköznapok elõzik meg.
 Ez így van!  bólintott rá
Dobri Lajos, akivel a kitüntetése
kapcsán beszélgettünk.  Tulajdonképpen azzal a szemlélettel
vettem föl mindenkit, hogy nem az
embert, hanem az egyenruhát kell
tisztelni. Amikor magukra öltik,
attól a pillanattól kezdve megszûnik a demokrácia, és az illetékes
parancsnoknak kell szót fogadni,
az õ parancsát kell teljesíteni. Aki
ezt fel tudja vállalni, lehet huszár,
aki nem, annak nem érdemes idejönni.
 Térjünk vissza néhány pillanatra az ünnepekhez. Hogyan
szerzett tudomást a kitüntetésérõl?
 Meglepetésként ért a születésnapi köszöntõ és a kitüntetési
meghívó átadása is. Elöljáróban
fontosnak tartotta elmondani:
anyám ajándéka voltam, és a nõk

kön Végh Csabával, a Kanizsa
Lovas Klub elnökével , mindenre gondoltak. Az Ady utcában, a
Kaszinó elõtt már várta a családja
és a szûk körû rokonság. Az ajándékozásra, köszöntõkre a születésnapi ebéd elõtt került sor. Az
unokák a költészet nyelvén szóltak az elérzékenyült nagypapához, akinek most is könnybe lábad a szeme, ha visszagondol
azokra a percekre. A kitüntetésrõl
otthon szerzett tudomást, amikor
átadták neki a miniszter meghívó
levelét.
Most álljanak itt azok a lépcsõfokok, amelyeket átlépve Dobri
Lajos eljutott a kiérdemelt Életfa
kitüntetés átvételéig: 1945-ben,
Zalaszabar községben, földmûves
paraszti családban született. Gyermekként elõször csak dolgozott a
lóval, majd amikor megismerte és
rájött, hogy a ló nemcsak a kemény munkában társ, hanem kiváló és hûséges barát is, megkezdte
lovas pályafutását. Ifjú korában, az
akkori hatalom az 1956-os forradalomról hangoztatott iskolai véleménye miatt másfél évre javító-nevelõ intézetbe zárta, de megtörni
nem tudta.
A 70-es évek elejétõl már versenyszerûen, mint díjugrató lovagolt, területi, megyei szinten,
ahol bajnokságot is nyert több alkalommal. A lóhoz való kötõdése
egy életre elkötelezte. 1978-ban
magán lovas iskolát alapított azzal a céllal, hogy lehetõséget teremtsen a lovat kedvelõ gyerekeknek, fiataloknak. A lovas iskola hamar kinõtte magát, és
1989-ben lovas klubbá alakult,
aminek a szakmai munkáját ma is
irányítja.
1989-ben, a Kisbéri-félvér Országos Egyesület alapító tagjaként,

Nagykanizsán is ménest alapított a
saját tulajdonú 35 darab kisbérifélvér kancával. Akkor indult el a
tenyésztési sikere, amikor országos tenyésztõi szemlékre vitte a
kancákat, a méneket, amiért több
elsõ díjat kapott. A kiváló minõsítések és díjazások eredményeként
megkapta az Aranykoszorús tenyésztõ címet. Sportvezetõként
tagja volt az Országos Lovastusa
szakág vezetõségének, közel két
évig pedig a szakág vezetõje is
volt.
Nagykanizsán az irányítása és
elgondolása alapján 1996-ban
nemzeti lovas pályát kezdett építeni, amit 2000-ben lovastusa nemzetközi pályává minõsítettek. Ettõl
az évtõl kezdve folyamatosan, a
mai napig rendeznek nemzeti és
nemzetközi lovastusa versenyeket
a Csónakázó-tónál.
2009-ben, az ország lovassport
történetében elõször, az elszántsága miatt õ tudta megrendezni
lovastusa (military) szakágban az
amatõr lovasok elsõ magyarországi Európa-bajnokságát Nagykanizsán, mely nagy sikert jelentett
mind a város, mind Magyarország
számára. 2006 óta második ciklusát tölti a Zala Megyei Lovassport
vezetõjeként.
Minden szándéka a lovassport
népszerûsítése, a gyermek, az ifjúsági ügyességi utánpótlás, a regionális és megyei díjugrató és a
kettes fogathajtó versenyek rendezése. A sport mellett fontosnak
tartja a huszár hagyományok õrzését, és a karitatív gondoskodást. Elsõ zalai huszárként 1988ban a Magyar Huszár és Katonai
Hagyományõrzõ Szövetség alapító tagja. Önzetlen, karitatív munkájáért 2009-ben a Nemzetközi
Szent György Lovagrend tagjai
sorába fogadták.
Vitéz, lovag Dobri Lajos huszárõrnagy elfoglalt ember. Mindig a lovak körül zajlott és zajlik
az élete. Most is azt mondta, csak
este 6 óra után keressem, mert
napközben nem ér rá. Beszélgetésünk napján szõlõt metszett a
Szentgyörgyvári-hegyi birtokukon. A nehéz fizikai munka mellett ez is amolyan elõdeitõl örökölt hagyományõrzést, ápolást jelent.
 Hát hogyne! Paraszt gyerek
voltam örök életemben  jelentette
ki.  Villanyszerelõként pedig egy
ütõképes magánvállalkozást hoztam létre abban az idõben, amikor
ez még büntetendõ cselekmény
volt. Meg is lettem egyszer-kétszer
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fedve érte, de a végén, amikor
szakmailag már olyan szinten álltunk, hogy látták, szükség van
ránk, rendszeresen jöttek a munkák, a megrendelések. A villanyszerelõi ténykedésem volt az alapja az egésznek, így tudtam lovakat
venni, ezáltal tudtam anyagilag finanszírozni ezt a családból hozott
megszállottságomat. Ettõl nem lehet megválni. Ez is benne van a kitüntetésben.
 A munka, a versenyekre készülõdés mellett edzésre is szükség
van ahhoz, hogy lóra lehessen pattanni.
 Néha még felülök a lóra. Van
egy olyan lovam, amelyiket nagyon szeretek, mozog az ember
alatt, nem kell lemozgatni, mielõtt fölülök rá. A család tiltakozása ellenére egy emlékversenyre
készülök, ha idén is meghívnak.
Egy edzõm, barátom, segítõtársam a 20 éve elhunyt Skublics
Imre tiszteletére minden évben
hirdetnek emlékversenyt. Bízom
benne, hogy idén is meghívnak,
de már úgy megyek oda, hogy
meg is fogom nyerni. Megverem
az összes vénembert, aki ott lesz
 jelentette ki a tõle megszokott
határozottsággal.
Már éppen felálltunk az asztaltól, amikor megkérdeztem: Sándornak vagy Somának szólítjátok
a legifjabb huszárt? A kapott válaszon már meg sem lepõdtem. A
nagyszülõk a Sándornak örülnek,
a fiatalok, a szüleik a Somának.
Így kétszer ünnepli a névnapját 
válaszolta teljes egyetértésben,
boldogságtól sugárzó arccal a házaspár. De erre is van magyarázat. Dobri Lajost az édesapja korai halála miatt a nagybátyja,
Sándor és a felesége nevelte fel.
Dobri Sándor volt 1947-ben és
1956-ban a Kisgazda Párt elnöke
Nagykanizsán, amiért egy évre
börtönbe zárták. A politikai indíttatást tõle örökölte beszélgetõtársam, míg a keresztnevét a kis
unokája.
A kitüntetésekkel kapcsolatban
sokszor elgondolkodott azon,
hogy egyáltalán megillette-e valamennyit, hiszen többen is részt
vettek a munkában. Ha bármerre
jár Európában, és a lovas településeken véletlenül kimondja valaki
Nagykanizsa nevét, abban a pillanatban megjegyzik, hogy military.
A 18 év hosszú idõ, és sokat kellett
dolgozni ezért ebben a sportágban
is
Bakonyi Erzsébet

7

Nagykanizsai kapta az elsõk
között a Mindszenty életmûdíjat

A hagyományos engesztelõ zarándoklat mellett az újonnan
alapított Mindszenty József-életmûdíj átadásával és szobormegáldással emlékeztek meg május
2-án Esztergomban a hercegprímás halálának 40. évfordulójáról. A fõpásztort száz éve szentelték pappá, hetven éve kapta meg
prímási kinevezését  tudósít a
Magyar Kurír katolikus hírportál.
Ma Mindszenty bíboros különösen arra tanít minket, hogy nem
lehetünk olyanok, és nem viselkedhetünk úgy, mint akiknek nincs
reményük és hitük  folytatta beszédét az egri érsek. Ezek a szavak, amelyeket 1948. december
26-án, letartóztatása elõtt papjainak mondott, a legerõsebb felszólítást jelentik. A hercegprímás
azért hangsúlyozta annyira a hit és
a remény fontosságát, mert tudta,
hogy mi, magyarok könnyen hajlunk az elkeseredésre és a csüggedésre, szívesen emlékezünk múltbeli sérelmeinkre. Mindszenty pedig éppen arra tanít és buzdít, hogy
van értelme tevékeny reménnyel
tekinteni a jövõbe. Ez a remény
pedig nem csupán egyfajta optimista várakozás, hogy a dolgaink
végül majd csak jobbra fordulnak,
hanem természetfölötti hiten
nyugszik  mutatott rá Ternyák
Csaba, a szentmise szónoka.
Az egri fõpásztor szerint azért
kell engesztelni Magyarországért,
mert túlságosan sok van a rovásunkon. Sokszor hûtlenné váltunk az
imádságban és embertársaink szeretetében. Nem akartuk felismerni
egymásban Isten rejtett vonásait.
Nem védtük meg az üldözöttet,

nem adtunk esélyt a magzatoknak,
nem emeltük fel az elnyomottat,
egyéni érdekeinket fölébe helyeztük a közösség érdekének. A széthúzás és a pártoskodás felaprózta
erõinket. Az egyszerû bocsánatkérés és bûnbánat ezért már nem
elég: engesztelnünk kell azért,
hogy helyrebillenjen a mérleg
nyelve, és Krisztus áldozata mellé
odahelyezzük a mi áldozatunkat is.
A Mindszenty-megemlékezés
további nagy eseménye volt, hogy
a Sötétkapu oldalában, az 1956-os
forradalom esztergomi áldozatai
emlékmûvének tõszomszédságában felavatták az egykori hercegprímás új köztéri szobrát.
A Szent Adalbert-központban
tartott fogadás keretében adták át
elsõ alkalommal a Mindszenty József-életmûdíjat.
A Mindszenty József hercegprímás által 1972-ben alapított,
Vaduzban bejegyzett Kardinal
Mindszenty Stiftung és a budapesti székhelyû Magyarországi Mindszenty Alapítvány  Erdõ Péter bíboros fõpásztori jóváhagyásával 
alapított vándordíjat az idei jeles
Mindszenty-évfordulók alkalmá-

ból. Elsõ alkalommal Adriányi
Gábor és Mészáros István profeszszorok, a Mindszenty-kutatás doyenjei, a bíboros szellemi öröksége továbbadásának hiteles fáklyavivõi részesültek a kitüntetésben.
Adriányi Gábor (képünkön
jobbra) 1935. március 31-én született Nagykanizsán. Az esztergomi
ferences gimnáziumban kezdte
meg középiskolai tanulmányait,
Budapesten kitüntetéssel érettségizett. A Központi Szemináriumban
meg kellett szakítania papi képzését, mert megtagadta a részvételt a
békepapi mozgalomban. 1960-ban
Zadravecz István püspök titokban
szentelte pappá, hivatalos egyházmegyei felhatalmazás híján a
Szent Római Egyház titulusára.
Lelkipásztori feladatait rejtve végezte, állandó hatósági megfigyelés alatt állt. 1961-ben a letartóztatás veszélye elõl sikerült Németországon keresztül Rómába jutnia,
ahol a Pápai Magyar Intézet növendéke lett, és a Szent Tamás
Egyetemen teológiai doktorátust
szerzett.
Egyetemi tanári pályafutása
1971-ben a Bonni Egyetem Teológiai Karán vette kezdetét. Magyarországon kezdetben csak könyvein
keresztül, majd a rendszerváltozást
követõen személyesen is komoly
hatást gyakorolhatott a teológia és
az egyháztörténet mûvelésére.
Címzetes kanonok, a francia
Palmes Academique rend lovagja,
a varsói Kardynal Wyszyñski
Egyetem tiszteletbeli doktora, a
Magyar Tudományos Akadémia
köztestületének külsõ tagja, kitüntették Fraknói Vilmos-díjjal és a
Szabadság hõse emlékéremmel.
Magyar Kurír - Kanizsa

Felhívás - kibõvített ügyfélfogadás
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások
2015. évi igénybevételének elõsegítése érdekében a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztályán (8800
Nagykanizsa, Platán sor 2.) a földhasználati szerzõdések jóváhagyása és a
földhasználati nyilvántartás vezetésével kapcsolatos beadványok fogadása
érdekében
az ügyintézõk 2015. május 4-tõl 2015. június 9-ig a hét minden
munkanapján - így az ügyfélfogadási szünnapon is - fogadják az
ügyfeleket.
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala
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MEGHÍVÓ
Vár a grund!
A program célja, hogy a Ligetvárosban élõ lakosság összetartó
erejét növelje és kikapcsolódási lehetõséget nyújtson az ott élõ
gyermekeknek. Elképzelésünket a Madarak és fák napjához kapcsolódóan valósítjuk meg.
A program idõpontja:
2015. május 14. (csütörtök) 10 órától*
A program helyszíne:
Ligetvárosi játszótér, illetve óvoda
*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
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Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. május 31-ig érvényes.

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

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
Asvájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

Alumínium hulladék nyúszott kábel
Vörös réz hulladék háztartási
Sárga réz hulladék háztartási
Saválló hulladék darabos
Horganyhulladék
Spiáterhulladék
Ólomhulladék
Bronzhulladék
Acél, adagolható, lv. 10 mm felett
Acél, nem adagolható, lv. 10 mm felett
Acél, adagolható, 3-10 mm
Acél, nem adagolható, 3-10 mm
Acéllemez
Villanymotor
Savas akkumulátor hulladék

510 Ft/kg
1350 Ft/kg
920 Ft/kg
310 Ft/kg
390 Ft/kg
230 Ft/kg
370 Ft/kg
1200 Ft/kg
57 Ft/kg
50 Ft/kg
53 Ft/kg
47 Ft/kg
45 Ft/kg
80-120 Ft/kg
155 Ft/kg

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

Minden szerdán és csütörtökön
100-200 Ft-os AKCIÓ!
Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: Helga ruhái kicsitõl a
nagyig csoportban.

Folyamatos akciókkal, baráti árakkal,
hetente frissülõ árukészlettel várom vásárlóimat!
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Állás: Nagykanizsai Egyesített
Bölcsõde kisgyermeknevelõ

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermeknevelõ munkakör betöltésére 1 fõ részére.
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!

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)

2015. május 7.

Felhívás ebösszeírásra
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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Így változnak az utcanevek
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése egyes utak elnevezésérõl az
alábbiak szerint határozott:

Új telephelyre
költözhet a
Szeko Stúdió Kft.
A Nyugat-Dunántúli Operatív Program telephely fejlesztési pályázatán nyert, mintegy 12,7 millió forintos támogatásnak köszönhetõen korszerû és saját tulajdonú telephelyén folytathatja hamarosan a mûködését a babakelengyéket gyártó nagykanizsai cég.
A belföldre és külföldre egyaránt szállító Szeko Stúdió Kft. 2000.
óta mûködik a piacon. A babakelengye gyártó cégektõl elvárható,
kiváló minõségû és magas színvonalú munkavégzésüknek köszönhetõen 2013-ban lehetõvé vált számukra, hogy a bérelt telephelyen való mûködés kiváltására beruházást készítsenek elõ és
pályázatot nyújtsanak be. A mûködés és a projekt megalapozottságának köszönhetõen a pályázat 2014-ben támogatásban részesült
és hamarosan teljes egészében elkészül az új mûhely, ami minden
eddiginél jobban tudja szolgálni a cég további fejlõdését.
A támogatás kódszáma: NYDOP-1.3.1/DE-13-2013-0100

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.

K3 - HAJÓMALOM TEMATIKUS ÚT
KOPRIVNICA - HLEBINE - GABAJEVA GREDA - MOLVE (ÈINGI-LINGI, REPAS) KOPRIVNICA

Célcsoport:
Minden korosztály, kezdõ/haladó kerékpárosok,
természetkedvelõk.
Útvonal hossza:
52 km.
A túra becsült
idõtartama:
3 óra, fürdéssel együtt 5 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/k3
-hajomalom-tematikus-ut/

A túra a természet és a természetesség útvonala, az ember és folyó együttmûködésének bizonyítéka. Az út minden korosztálynak javasolt, 50 km-nél egy kicsivel hosszabb, így ideális gyakorlott kerékpárosoknak.
Kaproncáról induló túra javasolt megállói még
a városban találhatóak, az alábbiakban a kerékpárnak emelt emlékmûveket javasolt megtekinteni: Jellasics bán-tér (a kör alakú virágágynál),
Zrínyi-tér, Nemèiæ-utca (a Megye Háza mellett),
Ifjúság-tér (a bútorüzlet mellett), Iskola-utca (az
A. N. Gostovinski Iskola elõtt). A kerékpárok
megtekintése után kellemes kikapcsolódást ígér a
Cerine Városi Fürdõ.
Hlebine, a falu a naiv mûvészet egyik horvátországi központja.
Gabajeva Greda Kaproncától 15 km-re keletre,
a Dráva jobb partján fekszik. Területén több tó is

található, maga a belterület közvetlenül a Dráva
holtága mellett fekszik. Vizekben gazdag határa a
horgászok paradicsoma.
Molve nevét a Dráván és mellékfolyóin mûködött malmokról kapta. A Nagyboldogasszony
(Mária Mennybevitele) tiszteletére szentelt plébániatemploma 1853 és 1863 között épült
neoromantikus stílusban, neogótikus elemekkel. A település központjában kiállított hajómalom a falu egyik õsi foglalkozását is szimbolizálja.
Èingi-Lingi Dráva jobb partján az azonos nevû tó mellett fekvõ üdülõfalu. A település és környéke a horgászok, a fürdõzõk paradicsoma.
Repas, a kocsányos tölgyerdõrõl híres, amely a
Dráva és a magyar határ között található 4200
hektáron. A környéken élõk szerint a bölcsességhez szükség van néhány száz évre és ezt itt található igazán idõs tölgyek bizonyítják.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

17.qxd

2015.05.08.

12

9:51

Page 12

Kanizsa  Hangjegy

2015. május 7.

Május 8. 18 óra
A KIÚT - Dr. Csernus Imre elõadása
Nagykanizsán
Belépõdíj: elõvételben 2500 Ft, az elõadás napján a helyszínen 2900 Ft. Belépõjegyek kaphatók: a Ticket Express
hálózatában, valamint a Pannon Lapok
Társasága irodájában (8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 12.) és a Tourinform irodában (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) Online jegyvásárlás: >>
http://www.eventim.hu/hu/jegyek/drcsernus-imre-eloadasa-nagykanizsakanizsai-kulturalis-kozpont-szinhazterem-769793/performance.html.
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 11. 14 óra
Az "Én hobbim" sorozat
TERMÉSZETVÉDELEM - Stróber
Gábor bélyeggyûjteményének bemutatása a Madarak és Fák Napja alkalmából. Megnyitja: Benedek Miklós, a
Kaán Károly Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Közremûködnek: a Zrínyi
Miklós-Bolyai János Általános Iskola
tanulói. Megtekinthetõ: június 5-ig.
Május 14. 17:30 óra
VISSZA AZ EGÉSZSÉGHEZ
Elõadó: Szabó Szigfrid reflexológus,
kutató, termékfejlesztõ: a REG-ENOR
feltalálója. A Belépés DÍJTALAN !
Szervezõ: Sólyomvári Géza.

Május 8. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
SZERETED-E MÉG..? - SZÉCSI
PÁL EMLÉKEST- GERGELY RÓBERT elõadásában
Belépõdíj: elõvételben 1 200 Ft, a helyszínen 1600 Ft.
Május 9. 20 óra
SEPTICMEN - RAW REALITY TASTE MY PAIN koncert. Belépõdíj:
500 Ft.
Május 10. 13:30 óra
HAGYOMÁNYÕRZÕ NÉPI KULTÚRA NAPJA
Információ: Lakatosné Ónodi Erzsébet,
30/295-1730. Belépés DÍJTALAN!
Május 14. 19 óra
EURÓPA AKUSZTIKUS
ZENEI GITÁR FESZTIVÁL 2015.
Fellépnek: Finn Oafson ( Dánia),
Damir Halilic ( Horvátország)
Chillió Duó, Fábián Annamária,
Szabó Sándor ( Magyarország). Jegyek ára: felnõtt: 1500 Ft, diákjegy:
1000 Ft

Május 12. 10 óra
NETEZZ TOVÁBB
NAGYI!-KLUB
Évadzáró foglalkozás

Fotó: Halász Gyula

Varázslatos koncert a Jazz Világnapján

A két tehetséges fiatal pályája a
Graz-i Mûvészeti Egyetemhez kötõdik. Gayer Mátyás tavaly végzett, míg a Lettországból származó Kristina Trezune jelenleg is ott
tanul. Mindketten számos formációban játszanak, így közös koncertjük már eleve különleges élménnyel kecsegtetett. Gayer Mátyásról tudjuk, hogy több hazai és
külföldi tehetségkutató versenyt
nyert meg, és idén újra bejutott a
Montreux-i jazz zongoraverseny
élmezõnyébe. Kristina Trezune

Az UNESCO 2011-ben április
30-át a Jazz Világnapjává, azaz
Nemzetközi Jazz Nappá nyilvánította. A magyarországi rendezvények egyik kiemelt helyszíne
Nagykanizsa volt, ahol évente
két nemzetközi jazz fesztivált
tartanak és ahol vidéki viszonylatban is pezsgõ jazz-élet van. A
jeles nap alkalmából a kanizsai
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban adott kamarakoncertet
a Gayer Mátyás  Kristina
Trezune duó.

pedig a 2013-as Marianne Mendt
Jazz Fesztivál tehetségkutató versenyének megnyerése után, idén
szülõhazájában a Riga-i Jazz
Fesztivál döntõjébe is bekerült.
Mûsorválasztásuk klasszikus jazz
sztenderdekre épült. E mellett
nagy élmény volt Kristina saját
szerzeménye, és egy Beatles feldolgozás a Blackbird elõadása. A
túlnyomóan latinos hangzású
szerzemények lírai elõadása teljesen a székekhez szegezte a közönséget. Mintha nem is egy jazz
koncerten lettek volna. A teljes elmélyülés állapotában még az improvizációk utáni tetszésnyilvánítás
is elmaradt, pedig Gayer Mátyás
briliáns zongorajátéka bõven adott
erre lehetõséget. A zsúfolásig
megtelt rendezvényterem hallgatósága vastapssal jutalmazta a lettmagyar jazz projekt mûsorát. Igazán felemelõ élmény volt ez a
koncert és talán azokat is közelebb hozta a jazzhez, akik eddig
kicsit távolságtartóan tekintettek
az immár klasszikussá váló 100
éves zenére.
H.Gy.

Zenés beszélgetés a jazz-rõl
a Batthyány Lajos Gimnáziumban
A Jazz világnapját, másként
a Nemzetközi Jazz Napot
2012 óta ünneplik a világ legtöbb országában. Magyarországon tavaly tartották az elsõ ilyen rendezvényt és ennek
sikerén felbuzdulva idén is
tartalmas programmal készültek országszerte. Nagykanizsán a rendezvények április
30-án a Batthyány Lajos Gimnáziumban kezdõdtek, ahol
Halász Gyula jazz-kutató,
Gayer Mátyás és a Lettországból érkezett Kristina Trezune
osztotta meg gondolatait a diákokkal.
A rendezvény célja volt a
Nemzetközi Jazz Nap megünneplése, a jazz népszerûsítése,
valamint egy kis ízelítõ adása
az esti Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban rendezendõ
koncert mûsorából. A beszélgetés a jazz kialakulásának

Fotó: Halász Gyula

17.qxd

történetét, a fiatalok jazzhez
való viszonyát járta körül.
Egy-egy témakör lezárásakor
pedig Gayer Mátyás (zongora)
és Kristina Trezune (ének)
szórakoztatta a diákokat. Az
interaktív programon több kérdés is érkezett a program szervezõjéhez és a fellépõ duó tag-

jaihoz. A végig jó hangulatú
rendezvény a világhírû Nagykanizsán született zeneszerzõ
Sigmund Romberg egy örökzöldjének a Softly, As in a
Morning Sunrise elõadásával
zárult.
Kanizsa
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Ügyintézõ
Eladó
Fodrász
Minõségellenõr
Lakatos
Raktáros
Porfestõ
Karbantartó
Kovács
Profilhúzó
Csomagoló
Betanított kárpitos
Építõipari munkás

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
8. ált. iskola
8. ált. iskola
8. ált. iskola

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

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
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Ne bizonytalanodjon el ha döntéskényszerbe kerül egy nagyobb összegû befektetés kapcsán. A bolygóállások kedvezõ
ingatlanvásárlás lehetõségét jelzik önnek. Gondolkodjon el ezen alaposan.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Szinte szomjazza az elismerést. Mivel
mostanában nem igazán tud kijönni az
otthoniakkal, ezért ezt a kellemes érzést
csak a barátai között élheti meg. Közben
ha teheti, a stresszhelyzeteket kerülje el.

V.21.VI.21. Ikrek
Ha valami nehezére esik önnek mostanában
az nem más, mint az elmélkedés. Rohanó világunk ügyes-bajos történései sem zavarják
meg a hétköznapjait. A sportolás által nyert
energiája erõssé, magabiztossá teszi.

VI.22.VII.22. Rák
Kiegyensúlyozott napokra számíthat az elkövetkezõ idõkben. Elégedett lesz mindennel, amivel elhalmozza a családja, és szinte
játszi könnyedséggel oldja meg a munkahelyi feladatokat. Éljen minden lehetõséggel.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Valamiféle belsõ kényszertõl fûtve úgy érzi, legszívesebben világgá menne, hogy
megcsodálja a szebbnél-szebb tájakat. Ne
mondjon le a terveirõl még akkor sem, ha
hiányoznak hozzá az anyagiak.

VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint amilyen kiegyensúlyozottan és vidáman lépett át áprilisból
a legszebb tavaszi hónapba, a májusba,
ugyanolyan lesz a folytatás is. Ezúttal új
barátok megjelenésére is számíthat.

IX.23.X.22. Mérleg
Az elkövetkezõ szép napokat használja ki
ismerkedésre, baráti körének bõvítésére. Élvezze a találkozások minden percét, és ha
lehetséges, állítsa vissza az idõ kerekét. Egy
ideig vitaminokra sem lesz szüksége.

X.23.XI.22. Skorpió
Jó hangulatának köszönhetõen nemcsak
szerencsésen elkerüli a vitára okot adó
helyzeteket, hanem másokat is megbékélésre ösztönöz. A szabadidejét most ne
hasznosan, inkább vidáman töltse el.

XI.23.XII.21. Nyilas
Az elkövetkezõ hetekre számos változást
ígérnek önnek a csillagok. Nem lesz hiány
a váratlan eseményekben sem. Improvizációs készségének köszönhetõen szerencsére
alkalmazkodni tud a változásokhoz.

XII.22.I.20. Bak
Legyen egy kicsit fegyelmezettebb az
édességek fogyasztásával, hiszen itt a
nyár, a strandolás, a napfürdõzés ideje.
Egészsége érdekében rendszeresen adja
át magát a testi-lelki megújulásnak.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha nem tud változtatni a megszokott gondolkodásmódján, akkor hamarosan gondjai lesznek. Legyen rugalmas és alkalmazkodjon a családja elképzeléseihez.
Érezzék, hogy számíthatnak önre.

II.20.III.20. Halak
Ha a problémák nem oldódnak meg maguktól, legyenek fizikailag bármilyen fárasztók is, azt sajnos magunknak kell megoldani. Ha ez megtörténik, akkor a céljai
elé a bolygók sem gördítenek akadályt.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Sárváron rótták
a köröket

Ezüst a felnõtt országosról
Szigetszentmiklóson rendezték az idei felnõtt kötöttfogású és
nõi birkózó országos bajnokságot. A nõk mezõnyében szõnyegre lépett a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület versenyzõje, az
53 kg-ban indult Egyed Zsanett
is (képünkön balról, a dobogó
második fokán).

A napokban került sor Sárváron a már hagyományosnak tekinthetõ 12, illetve 24 órás futásra (utóbbi a mezõny egy részének országos bajnokságnak
is számított). A 12 órás számban
két futó képviselte a Kanizsai
Futóklubot, közülük Bekk Csaba
118,1 kilométert teljesített, ezzel
a 3. helyet szerezte meg (kategóriájában az 1. lett.), míg Lubics
György 113,7 km-t ért el, ami a
hetedik helyet jelentette számára, mezõnyében pedig a harmadik pozíciót.
Az egyesületen kívüli nagykanizsai Ács László a 24 órás verseny keretében az 50-54 évesek
között majd' 204 kilométert tett
meg, ami a korosztálya elsõ helyét
takarta, abszolútban pedig az elõkelõ ötödik helyezést szerezte
meg.

Horváth Gergõ:
ötbõl öt
A vívó Gerevich-KovácsKárpáti Reménység Kard
Körversenysorozat
(12-15
éves korosztályának) ötödik és
egyben utolsó állomását rendezték Törökbálinton, melyen
a Nagykanizsai TE 1866 vívószakosztályának kardozói is
pástra léptek.
Közülük gyermek fiú kard
ban a 68 induló közül Horváth
Gergõ gyõzött, aki így azt is elmondhatta magáról, hogy valamennyi fordulóban gyõztes volt
kategóriájában.

INGATLAN
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdõs, gáz + kandallós felújított családi ház rendezett udvarral,
gyümölcsössel eladó. Tel.: 06-30209-0546 (7703K)
Mórichelyi hegyen szép, gondozott birtok lakható épülettel eladó. Érd.: 18 óra után a 0630-2146755, valamint a 0630-854-1135
telefonszámokon lehet. (7712K)
Nk-án a belvárosban, csendes
környezetben eladó 740 négyzetméteres közmûvesített telek, mely

2015. május 7.

A nagykanizsai versenyzõ elõször a tatabányai ellenfelét gyõzte
le technikai fõlénnyel, majd könynyedén lépett tovább a dunaújvárosi és püspökladányi ellenlábasán
is. Az aranyért folyó csatában alulmaradt ugyan a rutinosabb, junior
világbajnoki ezüstérmes, Dénes

Mercédesszel szemben, de második helyével így is remekelt a felnõtt országoson.
 Tulajdonképpen az a legszebb
az egészben, hogy Zsanett gyakorlatilag már visszavonult, ilyen versenyeken azonban még indulni fog,
annál is inkább, hiszen még utánpótláskorú versenyzõnek tekinthetõ  fogalmazott edzõje, Szatmári
Zsolt.  Ne vegyünk tehát még
mindent véglegesnek, de az elmondottak tükrében remek eredményt
ért el sportolónk. Akitõl kikapott,
nos õ a mostani mezõnyben gyakorlatilag verhetetlen birkózó.
P.L.

Gyõzelemig tekertek a kanizsai diákok
Az országúti kerékpáros diákolimpia országos döntõjét Dunakiliti-Rajka térségében bonyolították le, melyen a Rozgonyi-iskola tanulói mellett a
Batthyány-gimnázium is képviseltette magát.
A kanizsaiak a sportági szakszövetségi igazolással nem rendelkezõk számára kiírt B kategóriás versenyeken indultak. A Jeszenõi
Csaba által felkészített rozgonyis
gyõztesek eredményeinek külön
érdekessége volt, hogy az A-kategóriásokat is megelõzve érdemelték ki a Magyarország Diákolimpiai Bajnoka" címet. A versenyen
Vastag Marcell, a Batthyány-gimnáziumot képviselte (felkészítõ
edzõje: Jankovics Ferenc), aki
szintén B-kategóriában indult és õ
is mindenkit maga mögé utasított,
megnyerve a idõfutamot (10 km),
a mezõnyversenyt (20 km), valamint az összetettet is.
családi ház vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630227-3294 (7713K)
Petriventén, Nk-tól 12 km-re
nagy családi ház, gazdálkodásra
alkalmas nagy kerttel eladó. Tel.:
0630-9737-094 (7716K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2
közmûvesített telek, kis bontandó
házzal, a Pápai u. 22. alatt. Tel.:
0620-388-4056 (7717K)

Amint az képünkön is látható, Varga Laura jól rajtolt a rajkai térségben,
s ezt az elõkelõ pozícióját végül a különbözõ futamok során
végül gyakorlatilag meg is tartotta...

A rozgonyis eredmények. II.
kcs. lányok. Idõfutam (4,8 km): 1.
Kovács Dóra (9:16), ... 3. Kertész
Noémi (9:56). Mezõnyverseny (10
km): 1. Kovács Dóra, Kertész Noémi. Egyéni összetett: 1. Kovács
Dóra, ... 3. Kertész Noémi. III. kcs.
Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.:
0620-510-2723 (7700K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Tel.: 0620-510-2723 (7710K)

SZOLGÁLTATÁS
Adja fel apróhirdetését nálunk!  Kanizsa Kártyával olcsóbb!

lányok. Idõfutam: 1. Varga Laura
(9:18), ... 3. Varga Nóra (9:34).
Mezõnyverseny: 2. Varga Nóra, ...
4. Varga Laura. Egyéni összetett:
1. Varga Laura, 2. Varga Nóra.
P.L.

Fogadónap
és fogadóóra
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. május 13-án
(szerdán) tartja 8.30 órától 12 óráig
a Polgármesteri Hivatal I. emeleti
tárgyalójában.
Dénes Sándor a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati
képviselõje fogadóóráját 2015. május 21-én (csütörtökön) tartja 17
órától a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
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an Dávid Ádám 1, Kahotek 1 és a
Berdár-Szuhanyik, Kahotek-Jakabfi
Imre páros.
Még az edzõként közremûködõ Jakabfi Imre is beállt a találkozón a kanizsaiaknál, akik gyõzelmükkel tartották vezetõ helyüket.
Hévíz Sportkör II (9.)  Kanizsa Sörgyár SE (1.) 8:10
17. forduló. Hévíz. Kanizsai
gyõztesek: Berdár 4, Szuhanyik 3,
Kahotek 2 és Berdár-Szuhanyik
páros
A kisebbik hévízi együttes ellen nagy csatában gyõzött a KSSE,
amivel egy lépésre került a csoportbeli bajnoki címtõl.
Kanizsa Sörgyár SE (1.)  Hévíz SK I (3.) 10:8
18. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Berdár 3, Kahotek
3, Szuhanyik 2, Jakabfi 1 és a
Berdár-Szuhanyik páros
Kissé furcsa szófordulattal élve a
mérkõzés bizonyságul szolgált arra:
tréner ahol tud, ott segít, hiszen 9:8nál a kanizsaiak részérõl Jakabfi Imre ragadott ütõt és meccse után
10:8-ra alakult a (vég)eredmény,
ami a KSSE (képünkön a csapat egy
része) bajnoki címét jelentette az
NB II Dél-nyugati csoportjában.

A vendégek a forduló elõtt az
utolsó elötti helyen álltak, ráadásul
csak három játékossal érkeztek.
Kahotek Kristóf helyett Szerdahelyi
Krisztofer is lehetõséget kapott a
meccs folyamán. Berdár és
Szuhanyik a szokásos hibátlan teljesítményüket hozták. Gyöngyösinek
legalább egy mérkõzést kellett volna
nyernie, de a gyõzelem így sem volt
kérdéses.
Kanizsa Sörgyár SE (1.) 
Bonyhád Vasas AC I (7.) 13:5
Halasztott találkozó a 11. fordulóból. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Berdár 4, Szuhanyik 4, Kahotek

Az edzõ hozta a bajnoki címet...

Zalakomár ESE (5.)  GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (1.) 5:13
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 10. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek:
Berdár Norbert 4, Szuhanyik József
4, Kahotek Kristóf 3, Gyöngyösi
Áron 1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
Ahogy a találkozó menete haladt elõre, úgy vált egyre biztosabbá a kanizsai együttes sikere és tartották is vezetõ helyüket.
PTE PEAC III (6.)  Kanizsa
Sörgyár SE (1.) 7:11
12. forduló. Pécs. Kanizsai
gyõztesek: Berdár 4, Szuhanyik 3,
Kahotek 2 és a Berdár-Szuhanyik,
Kahotek-Gyöngyösi páros
A középmezõnyben tanyázó pécsiek ellen ugyan megizzadtak a
kanizsaiak, akik akkor egy mecscsel kevesebbet abszolválva is elsõk voltak a táblázaton.
Kanizsa Sörgyár SE (2.)  Dunaújvárosi Fõiskola DSE I (4.) 7:11
13. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Berdár 3,
Szuhanyik 2, Kahotek 2.
Váratlan vereség a kanizsaiaknál, ráadásul nem a Dunaújvárosi
ASE-tól  hanem a másik Dunaparti legénységtõl , amivel a
DASE átvehette a vezetést.
Dunaújvárosi ASE I (1.)  Kanizsa Sörgyár SE (2.) 9:9
14. forduló. Dunaújváros. Kanizsai
gyõztesek: Berdár 4, Szuhanyik 3,
Kahotek 1 és a Berdár-Szuhanyik páros.

A kanizsaiak elõzõ fordulóbeli
hazai veresége után a tavasz rangadója következett, hiszen a csoport
listavezetõje fogadta õket. A döntetlen eleve nem volt rossz kiindulási alap, s ezt Berdár Norberték
teljesítették is.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Mohácsi TE I (10.) 11:7
15. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Berdár 4,
Szuhanyik 4, Kahotek 1, Gyöngyösi 1 és a Berdár-Szuhanyik páros

3, Gyöngyösi 1 és a BerdárSzuhanyik páros
A halasztott mérkõzésen is biztos dél-zalai siker született.
Berdárt és Szuhanyikot csak a
rendkívül kellemetlen stílusú Teleki Zsolt tudta megszorítani, akitõl
Kahotek nagy csatában ki is kapott. Gyöngyösi egy gyõzelemmel
járult hozzá a hazai sikerhez.
Pécsi TÜKE SE (8.)  Kanizsa
Sörgyár SE (1.) 6:12
16. forduló. Pécs. Kanizsai gyõztesek: Berdár 4, Szuhanyik 4, Domi-

P.L.

Hét meccs óta veretlen az UFC

Fotó: Polgár László

A férfi asztalitenisz NB II Délnyugati csoportjában hosszú menetelés végére ért a Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE azzal, hogy bajnoki címet szerzett
mezõnyében. Az eredmény feljogosítja õket az egy osztállyal feljebb való szereplésre.
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Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (14.)  Hévíz SK (1.)
0-5 (0-3)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
25.
forduló.
Kiskanizsa, 130 nézõ. Vezette: Vizi
(Stárics, Kulcsár D.). G.: Karakai
(5., 26., 49.), Fisli (45.), Lékó (53.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Póka,
Csordás, Kálovics Á., Somogyi,
Dolmányos, Kovács B., Kósa, Németh R., Földesi, Lukács I. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.

A hazaiak kispadja ezúttal sem
volt túl hosszú (magyarán cserejátékosuk ezúttal sem volt) és név
nélkül fogalmazva a Sáska háza táján volt, aki úgy jellemezte a
helyezetet, adott egy csapat, ahol
a játékosok mintha kijátszanák
magukat az együttesbõl, fõleg, ha
egy valóban húzósabb ellenfél érkezik... Maradjunk inkább a focinál: egy védelmi megingást azonnal büntetett az elején Karakai
András, s már vezetett is a baj-

nokaspiráns Hévíz. Ilyen esetekben félõ, hogy elindul a gól-lavina, szóval a végeredmény tudatában azért azt leírhatjuk, az
nem söpört végig a kiskanizsai
pályán. (Képünkön zöld-fehér
mezben a hévízi Cs. Horváth Gábor a kiskanizsai Kovács Balázs
szorításában.)
Zalaszentgróti VFC (11.) 
UFC Nagykanizsa (8.) 1-3 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 25. forduló. Zalaszentgrót 150 nézõ. G.: Ferenczi (41.), illetve Kiss J. (3.), Szakmeiszter J.
(57.), Nagy M. (66. - 11-esbõl)
Nagykanizsa: Gyulai A. - Kotnyek I., Schuller, Grudics, Tislér
(Zsirai A., 85.), Szalai D., Völgyi D.
(Pál M., 86.), Kiss J., Nagy M., Bene
G. (Mulasics, 74.), Szakmeiszter J.
Vezetõedzõ: Gyulai Csaba.
A vendégeknél a jók között találhattuk Gyulai Attilát és a hátsó
alakzatból Schuller Ferencet is,
ami feltételezi, hogy a szentgrótiak
is próbálkoztak, de a Kanizsa végül
biztos gyõzelemmel térhetett haza.
P.L.
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Véradás
2014.05.12. kedd Vöröskereszt - Motoros 11:00  13:00 óra. Hevesi Általános
Iskola 14:30  16:30 óra. 2015.05.14. csütörtök Orosztony 12:00  13:30
óra. Belezna 15:00  17:00 óra. 2015.05.16. szombat Erzsébet tér - Szoc.
Oszt. 13:00  17:00 óra.

