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Rendkívül nagy érdeklõdés kísérte szombaton, az Erzsébet téren megtartott Egészségváros elnevezésû programot. A Richter
Gedeon gyógyszergyártó cég által szervezett rendezvénynek,
egyúttal a résztvevõknek és a lakosság aktív közremûködésének
köszönhetõen a Kanizsai Dorottya Kórház 7 millió 457 ezer
300 forinttal gazdagodott: az
összeg a CT berendezés intézményi tulajdonba való kerülését segíti.
Hat esztendõvel ezelõtt indította
útjára az említett programot a hazai gyógyszertó cég.
 Az évek során 41 városban
szerveztünk a kanizsaihoz hasonló,
nagyszabású egészségmegõrzõ
eseményt. Ezek jóvoltából idáig
több mint 177 millió forinttal segítettünk magyarországi kórházakat
 fogalmazott Beke Zsuzsa, a
Richter Gedeon Nyrt. kormányzati
kapcsolatok és PR-vezetõje. Majd

Egészséget ezrek, milliókat a kórház kapott
hozzátette: az Egészségváros 
egészség ezreknek, milliók a korházak nevû programjuk célja, az
egészségügyi
intézményeknek
nyújtott segítségen túl az, hogy különbözõ szûrõvizsgálatok mellett a
prevenció fontosságát plántálják az
emberekbe, illetve egészségtudatos
gondolkodásra ösztönözzék õket.
A Kanizsai Dorottya Kórház is
csatlakozott az említett egészségprogramhoz. Ami az elõzményeket
illeti, a Richter 2 millió forintos
adományalapot ajánlott fel az in-

tézménynek, amelyet aztán a rendezvényre kilátogatók tovább növeltek. Oly módon, hogy a számtalan egészségügyi tanácsadáson,
vizsgálaton, szûrésen részt vettek,
ezekért pontokat kaptak, a cég pedig pontonként 300 forinttal emelte elõzetes felajánlását.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere szintén részt vett a rendezvényen, valamint több szûrõvizsgálaton. Mint mondta, legnagyobb kincsünk az egészség,
amelyre nagyon kell vigyáznunk.

Kiemelte azt is, a betegségek megelõzése a legfontosabb, éppen ezért
kell egészségtudatosan élnünk a
mindennapokban. Szavaival méltatta a programot, csakúgy, mint dr.
Brünner Szilveszter, a Kanizsai
Dorottya Kórház fõigazgatója.
 Fantasztikus kezdeményezés a
gyógyszergyár részérõl a jelen esemény. Hiszen azon túl, hogy ezáltal nagyban támogatják intézményünket, olyan egészségnyereséghez is juttatják a különbözõ szûrések, tanácsadások révén a helyie-

ket és a környékbelieket, mellyel
jelentõsen segítik a munkánkat a
késõbbiekben  ismerte el dr.
Brünner Szilveszter, köszönõ szavaiban.
Kígyózó sorok a szûrõvizsgálaton  így lehetne leginkább jellemezni a szombati rendezvényt.
Legnagyobb tömeget  hetilapunk
munkatársa  a prosztataszûrésen, a
csontsûrûség mérésen, a koleszterin
, vércukor-, és vérnyomásmérésen, az asztmaszûréseken észlelte,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
amiket a kórház munkatársai
végeztek. Emellett azokon az elõadásokon szintén sokan voltak,
ahol országosan ismert, elismert
közéleti szereplõk, többek közt
Béres Alexandra, Rudolf Péter,
Radványi Dorottya, beszélgettek
vagy épp mozgásra, szûrésre buzdítottak. Az egészségmegõrzõ
programok mellett kulturális-és
táncos bemutatók és számtalan
más mûsorszám színesítette a napot.
Ami az érdeklõdõk korbéli
összetételét illeti, meglehetõsen
vegyes volt: a legifjabbtól a legidõsebb korosztályig mindenki
megmozdult magáért és a kórházért.
Az 58 éves kanizsai Csik György
családjával közösen látogatott a
programra.
 Fiatalon nem volt fontos,
hogy vigyázzak az egészségemre,
azonban ennyi idõsen már odafigyelek magamra és a szeretteimre
 mondta mosolyogva a jó fizikumú, kirobbanó formában lévõ
úr, miközben párjára, a csinos arcú
és konfekciószabványú alakkal
rendelkezõ Lillára mosolygott.
 Mindketten, valamint unokánkkal, Milánnal, menyünkkel és
fiúnkkal együtt, egészségtudatosan élünk. Finom, ám fitt ételeket
fogyasztunk és természetesen
sportolunk. Így az egészségünkkel, hál Istennek, semmi gond 
hangsúlyozta a házaspár.
Az Egészségváros programnak
az is áldásos hatása volt, hogy
amennyiben valakinél rendellenességet találtak a szûréseken,
azokat tájékoztatták is a további
teendõkrõl, lépésekrõl.
A nap végén a Richter Gyógyszergyártó Nyrt. közölte lapunkkal: Nagykanizsán gyûjtötték a legtöbb adományt az
Egészségváros elmúlt hat éve
során. A korábban felajánlott
két millió forint szombaton további 5 millió 457 ezer 300 forinttal egészült ki  a szûrõvizsgálatokon részt vett rekordszámú tömeg egészségtudatosságának, segíteni akarásának és a
cég nagylelkû támogatásának
köszönhetõen.
Sz.Zs.
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Hagyományteremtõ szándékkal, elsõ alkalommal szervezi
meg Kanizsai Pünkösdölõ elnevezésû szabadtéri rendezvényét
Pünkösd vasárnap a Kanizsai
Kulturális Központ. A kulturális
eseménysorozat a Széchenyi téren, a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ környékén zajlik majd.
A rendezvény részleteirõl
Kovácsné Mikola Mária, a KKK
igazgatója tartott sajtótájékoztatót.
A kezdeményezés alapjául az ünnep szakrális és népi kulturális
gyökerei szolgálnak, a különbözõ,
még fellelhetõ egyházi és népszo-

kások felelevenítése céljából.
Megadják a módját, kérnek rá egyházi áldást is  mondta.  A programsorozat május 24-én délután
15 órakor a polgármester pünkösdi
köszöntõjével kezdõdik az Erzsébet téren, majd onnan a néptáncosok, népdalkörök, hagyományõrzõ
csoportok énekszóval a Felsõtemplom plébániaépületéhez vonulnak, ahol Szûcs Imre esperes
fogadja a pünkösdölõket. A népi
kulturális mûsorok, a színpadi produkciók sorozata a HSMK melletti két szabadtéri színpadon veszi
kezdetét. Fellépnek: 16 órától a
Kanizsai Horvát Tamburások, a

Zalagyöngyye Táncegyüttes, az
Árvácska Dalkör, a Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör  Bajcsa, valamint a Kanizsa Táncegyüttes. 18
órától a szerb Boban Markovics
Orkestar 15 zenésze ad nagyszabású koncertet. Az igazgatónõ úgy
fogalmazott, a késõbbiekben nem
zárkóznak el attól, hogy akár kéthárom naposra bõvüljön a Kanizsai Pünkösdölõ.
Tóth István, a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Ház intézményvezetõje, egyben a Zalagyöngye Táncegyüttes mûvészeti vezetõje az elhangzottakhoz hozzáfûzte: táncosai egy régi falusi hagyományt felelevenítve, május 1-re virradóra
májusfát állítottak az intézmény
északi oldalán lévõ füves területen. A 18 méteres lucfenyõt  melyet a Zalaerdõ Zrt. ajándékozott
ez alkalomra  20 órától táncolják
ki. Összeállítottak egy hagyományos pünkösdölõ mûsort is, melynek felelevenítésével kezdõdik a
fesztivál.
A Kanizsai Pünkösdölõt éjfélkor
utcabál zárja a Fantázia Zenekar
közremûködésével.
A kiegészítõ programok között
kirakodóvásár, népi körhinta és
kézmûves játszóház várja a látogatókat. A rendezvény fõ támogatója
az önkormányzat.
B.E.

Gyöngyösneccek a múzeumban
Az állandó és az idõszaki kiállításokon túl egy idõszakonként
megújuló mini tárlatot is megtekinthetünk a Thúry György Múzeumban. Elõször Nagykanizsa
egykori díszlobogójának maradványát, majd egy 1942-ben Borsfán készült betlehemet, majd
hetési lakodalmi törölközõt láthattak az érdeklõdõk. Idén elsõként gyöngyösnecceket mutatnak be a múzeumban.
Egykor a nõi hajviseletnek az
esztétikai szerepen túl fontos korés állapotjelzõ funkciója is volt.
Az asszony az utoljára felékesített
leányhajviseletét a lakodalom éjszakáján kontyoláskor váltotta fel.
A gyöngyösnecc alatt fejkötõt

hordtak, melynek hímzett vagy
horgolt széle kilátszott a necc alól.
Fölé fejkendõt kötöttek, annak állásáról messzirõl fel lehetett ismerni a vidék asszonyait. Fejkendõ
nélkül azonban csak nagyon ritkán
jelentek meg az asszonyok, így fejdíszük többnyire rejtve maradt.
Megyénkben jellegzetes viseleti csoport alakult ki a 20. század
elején
Kiskomárom,
Komárváros, Zalakaros, Galambok, Balatonmagyaród településeken, valamint a környezõ falvakban. Ennek a sokszoknyás
népviseletnek a legjellemzõbb
darabja az asszonyok fejdísze, a
gyöngyösnecc, mely a korábbi
hátrakötõkbõl alakult ki, és vált
egyre cifrábbá. A gyöngyösnecc

divatja egészen a kivetkõzésig,
azaz 1960-as 70-es évekig tartott.
V.M.
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Jean Delannoy, a híres francia
rendezõ filmjét még az ötvenes
évek elején mutatták be Istennek
szüksége van az emberekre címmel. Egy breton halászfaluról szól
a történet, amelynek lakóit a püspökük kiközösítette megátalkodott, bûnözõ életmódjuk miatt. Az
volt ugyanis a szokásuk, hogy éjjel máglyát raktak a tengerparton,
hogy azzal csalogassák oda az
irányt vesztett hajókat. Azonban a
kikötõ helyett sziklazátonyok várták a hiszékeny hajósokat. A falu
népe aztán a tenger lecsillapodásával a rakományt a partra mentette. Mi tagadás, ez a kalózkodás könnyû zsákmányt ígért. Küzdelem és kockázat sem volt, hiszen ilyenkor a hajó személyzete
mind belefulladt a tengerbe. A
breton lelkiismeret azonban még
ott égett a lakosok szívében. Kétségbeesett kérésükre végül a püspök feloldotta õket a kiközösítés
átka alól, és küldött hozzájuk egy
papot, hogy legalább életük végével kaphassanak feloldozást bûneik alól.
A film utolsó jelenete az volt,
hogy a falu népe több tucatnyi vitorlás csónakon egy szerencsétlen
anyagyilkost kísért a vesztõhelyrõl
utolsó útjára, a tenger mélyébe.
Vakító, fehér vitorlájuk emlékeztetett a mindmegannyi bûnös, de végül is megtisztult emberi lélekre,
amely hánykolódó hullámokon át
juthat csak Isten révébe, végsõ
nyugalomra.

Istenem! Tûz vagy. / Szüntelenül égsz, de el nem égsz soha. / Tûz
vagy. / Fölemészted minden szûkkeblû önzésünket. / Tûz vagy. / Fényednek köszönöm, hogy megismertem igazságodat. / Szépség
vagy minden szépség fölött. / Újjáteremtettél Fiad vérében, / s ebben
az újjáteremtésben ismertem meg,
/ hogy szerelmese vagy teremtményeid szépségének.
Valóban mennyi szûkkeblûség
van a világban, mennyi lelki sötétség, tudatlanság, bizonytalanság. S
emberi módon soha nem tudjuk
megoldani ezeket a nehézségeket.
Az igazi kiút az, amit az Úr Jézus szenvedése elõtt megígért:
Amikor eljön az Igazság Lelke,
õ majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nem magától fog
beszélni, hanem azt mondja el,
amit hall, és a jövendõt fogja
hirdetni nektek. Megdicsõít engem, mert az enyémbõl kapja,
amit majd hirdet nektek.
(Jn.16,13-14.)
Szükségünk van az imádságra, a
csendre, hogy meghalljuk Isten
üzenetét, a Szentlélek szavát.
Érdekes dolgot kezdeményezett
egy angol vállalat.
Tervbe vették, hogy munka közben rövid szüneteket tartanak, és
így megtanítják alkalmazottaikat
arra, hogy átformálják és új irányba tereljék gondolkodásukat. Eddig
ugyanis teljesen tiltva volt, hogy
valaki csak pár percre is megálljon,
elgondolkodjék és erõt gyûjtsön.

A Kaposvári Egyházmegye
legnépesebb plébániájának megújult honlapján e sorokkal köszöntötte az olvasót pünkösdi
írásunk szerzõje, új plébánosuk:
Minden felszentelt papnak
kötelessége a zsolozsmát végezni Isten népéért. A plébánosnak
híveiért kell elimádkoznia nap
nap után! 2015. április 7-tõl a
nagykanizsai Jézus Szíve Egyházközség híveiért imádkozom,

mint kinevezett plébánosuk. Az
elsõ szentmisémben, amit a plébániatemplomban elmondtam,
arra kértem a híveket, hogy értem is imádkozzanak naponta
legalább egy Üdvözlégy Máriat. Mert hiszem, hogy az imádságnak hatalmas ereje van. S ha
hívek és papjuk kölcsönösen viszik egymást Isten színe elé, üdvösségére válik mindannyiójuk
lelkének!

A film eseményeiben nem nehéz
felfedeznünk saját korunkat. A világban máglyák égnek és megtévesztik az embereket. A hamis tüzek hamis emberek hamis tanítása.
Szabadulást és életet ígérnek, de
nem élet, hanem a pusztulás és a
halál következik be. Minden kornak megvoltak a maga hamis eszméi, hamis vágyai. A hazugság tüzét csak a Szentlélek igaz lángjai
tudják kioltani.
Sienai Szent Katalin így imádkozott:

Rájöttek, hogy ez a pár perc csend
növeli a munka teljesítményét,
csökkenti a fáradtságot.
Persze, a csend önmagában nem
elég, készséges szívre is szükség
van ahhoz, hogy meghalljuk a Lélek indításait. Szent István, az elsõ
vértanú megkövezése elõtt mondta: Ti, keménynyakúak, körülmetéletlen szívûek.... Ti mindenkor
ellenálltatok a Szentléleknek:
amint atyáitok, úgy ti is. (ApCsel
7,51.) Ma is mennyiszer kitérnek
az emberek Isten törvényei és pa-
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Hiszek az ima erejében
rancsai elõl, ellenállnak a Szentléleknek.
A 35. zsoltár így marasztalja el az
embereket: Elhatározta a gonosz,
hogy vétkezik, szeme elõtt nincs Isten félelme. Színe elõtt álnokul cselekszik, hadd tapasztalják gyûlöletes gonoszságát. Gonoszság és csalárdság szájának beszéde, tudni
sem akar arról, hogy a jót cselekedje. (Zsolt 35,2-4.) Az emberi szív
lehet nyitott a bûnre is, de megtisztulása után a Szentlélekre is!
Mennyire hiányoznak világunkból a Szentlélek gyümölcsei is:
szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hûség, szelídség,
önmegtartóztatás... Akik Krisztus
Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és
kívánságaikkal együtt. Ha Lélek
szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelõen! (Gal 5,2225.)
A 180 fokos fordulatot, az igazi
megtérést drámai módon szemlélteti az ENSZ szerény kis New
York-i parkjában egy szobor,
amely dagadó izomzatú kovácsot
ábrázol, amint kardból ekevasat
kovácsol. - Mennyi erõt fecsérelnek el az emberek a gonoszságra.
Mi ne féljünk áldozatot hozni
azért, hogy ne a gonoszság gyõzzön, hanem a szeretet.
Azt is kérjük a mai ünnepen,
hogy Isten bûnbánatra való figyelmeztetését mindig észrevegyük, és
tudjunk új életet kezdeni, mindig
megtérni.
1988-ban halt meg Georgij
Malenkov, Sztálin egyik közeli
munkatársa, a nevezetes kirakatperek szakértõje. Azt kevesen
tudják róla, hogy a hetvenes évek
elején szakított az ateista világné-

zettel, és visszatért gyermekkora
hitéhez, az orosz ortodox egyházhoz. Moszkvai vallásos körökben
ismeretes volt, hogy a megtért
Malenkov órákat töltött a templomban az ikonok elõtt imádkozva
bûnbocsánatért. Megtérése annyira
nyilvánvaló volt, hogy egyházközsége idõvel elöljáróvá választotta.
Nyolcvanhat éves korában hunyt
el. Õ volt az elsõ magas rangú
szovjet funkcionárius, aki egyházi
temetésben részesült.
Mennyiszer figyelmeztet bennünket a Szentlélek a megtérésre, s
mi mennyit halogatjuk!
304. május 12-én fejezték le
Szent Pongrácot. Marcellinus pápa tanította õt a hitre. Amikor feljelentették és bíróság elé állították, õ ezt mondta: Igaz, még
gyermek vagyok  14 éves volt, a
római jog szerint még kiskorú ,
de az én Uram, Istenem, Jézus
Krisztus erõt és bátorságot ad nekem, hogy a fenyegetõzésekkel ne
törõdjem.
Olyan példát adott ez a fiatal fiú,
amelyet az élet kísértéseiben szem
elõtt kellene tartanunk! Krisztus
erõt és bátorságot ad nekünk is, ha
kérjük, és Vele gyõzni tudunk a kísértések felett.
A Szentírás szava így figyelmeztet:
Az Úr szeme van azokon, akik
õt félik, hiszen õ hatalmas oltalmazó, szilárd erõsség, menedék a forróságban, árnyék a déli hõ ellen,
védelem a botlás ellen és segítség
a bukáskor.
Felemeli a lelket, és derût ad a
szemnek, egészséget ad, életet és
áldást. (Sir 34,19-20).
Szûcs Imre plébános

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Júniusig megállapodás születik
a fejlesztésekrõl a megyei jogú városokkal
Júniusig megállapodik a kormány valamennyi megyei jogú
várossal a területfejlesztési források felhasználásáról  közölte
Lázár János pénteken Hódmezõvásárhelyen.
A Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter a Megyei Jogú Városok
Szövetségének kétnapos közgyûlését követõ sajtótájékoztatón azt
mondta, huszonöt éve nem volt
példa arra, hogy az állam 1200
milliárd forintnyi forrás felhasználását és elosztását a megyei jogú
városokra vagy a megyékre bízta
volna. Ez azt jelenti, a kormány
valódi partnerként tekint az önkormányzatokra, s nem kívánja gyámság alá helyezni õket  tette hozzá.
Lázár János jelezte, az egyeztetéseket és az esetleg szükséges
korrekciókat követõen megszületõ
megállapodások lehetõvé teszik,
hogy a települések megvalósítsák
helyi gazdaságfejlesztési programjukat.
A megyei jogú városok jól gazdálkodtak az elmúlt évek fejlesztési forrásaival. Ezek a települések
lehetnek, ahol jelentõs munkahelyteremtés, gazdasági növekedés,
életminõség-javulás lesz a következõ hét esztendõben  hangsúlyozta a miniszter.
Láthatóan szükség van a GDP
jelentõs részét elõállító nagyvárosok kiemelt támogatására, újabb
ipari, gazdasági területek létrehozására, a közúti infrastruktúra javítására és olyan  minden városban
más és más  helyi értékteremtõ
program megvalósítására, amely
hozzájárul a közösség a fejlõdéséhez  fogalmazott Lázár János.
Szita Károly Kaposvár polgármestere, a MJVSZ elnöke szerint a
2016-ra beterjesztett költségvetés
biztosítja a megyei jogú városok
számára a tervezhetõ mûködést, és
azt, hogy a következõ esztendõt is
hiány nélkül zárják.
A nagyvárosok polgármesterei
örültek annak, hogy a kormány
még a nyári szünet elõtt benyújtotta az országgyûlésnek a büdzsé
tervezetét, hiszen az önkormányzatok számára fontos a kiszámíthatóság  mondta az elnök.
Az európai uniós források megadják a települések számára a lehe-

tõséget gazdaságfejlesztési céljaik
megvalósítására, hogy elérhetõvé
váljon, hogy mindenki dolgozhasson, aki munkával akar kenyeret keresni  hangsúlyozta a somogyi megyeszékhelyet több mint
húsz éve polgármesterként irányító politikus.

Projekt
a közszolgáltatások
újragondolására
és a lakosok aktív
szerepvállalására
A közgyûlésen elfogadták a
CHANGE!  a városi közszolgáltatások újragondolása a lakosok
aktív szerepvállalásával! elnevezésû projektben való részvételre
vonatkozó javaslatot.
Nagykanizsa partnerként kapcsolódik a fenti projekthez. A hat
hónapos idõszak alatt részt vesznek két partnertalálkozón, segítséget nyújtanak a Vezetõ Szakértõnek a megalapozó tanulmány
Nagykanizsát érintõ részének
megírásához, valamint létrehoznak
egy helyi támogató csoportot.
A projekt maximális költsége
4,6 millió forint, melyhez szükséges legfeljebb közel 700 ezer forintot az önkormányzat a 2015. évi
költségvetésbõl biztosítja.

Nyolc milliárd
fejlesztésekre
és bõvítésekre
A közgyûlés jóváhagyta a városunk 2014-2020-ig tartó programozási idõszakra szóló Integrált Területi Program második
változatát, továbbá ezeket a dokumentumokat elküldték a
Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottsághoz, hogy jóváhagyják
azt.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lehetõséget
biztosít a területi szereplõk igényei
és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására.
A hat év alatt városunk nyolc milliárd forintból gazdálkodhat.

Az ipari park fejlesztésére és további bõvítésére 2, 76 milliárd forintot szánnak. Erre azért van
szükség, mert a korábban 150 hektáros területen kialakított ipari
parkban elfogytak az építési telkek, és a bõvítés a további munkahelyteremtõ beruházások megvalósításának megkerülhetetlen elõfeltétele. Szükséges egy újabb inkubátorház építése is, melyre 500
millió forintot fordítanának.
Az önkormányzat szeretné segíteni a kanizsaiak munkába állását, a családbarát intézmények létesítését, így erre és a közszolgáltatásokra összesen 620 millió forintot terveztek be. A gazdaság
élénkítésére és a népesség megtartására másfél milliárdot fordítanak.
Szeretnék az intézményeket
energetikai szempontból megújítani, az egyetemi képzésben a mérnöki és a gazdasági területeken fejlesztéseket végrehajtani, melyre
660 millió forintot szánnak. Ebben
benne van az foglalkoztatási programok költsége is.

Megindulhat
az elhagyatott,
életveszélyes
épületek lebontása
A közgyûlésen elfogadták az
önkormányzati tulajdonban lévõ
épületek bontására vonatkozó
javaslatot.
A bontási kivitelezési munkák
elvégzése vonatkozásában a kivitelezõ kiválasztására kiírt leg-

utóbbi közbeszerzési eljárás eredménytelen volt, ugyanis a beérkezett ajánlatok a kinyerhetõ anyag
értékén felül további jelentõs forrásigénnyel számoltak. A használaton kívüli épületek folyamatos
állagromlása miatt az épületek
élet- és balesetveszélyt jelentenek. A városképet rontó állapot
felszámolása érdekében szükséges a volt kereskedelmi épület
(Erzsébet tér 12-13.), a Magyar
utca 7., a Rákóczi utca 27., a
Csengery út 89. és 63. szám alatt
található és a Kinizsi utcai kiürített lakóépületek, a Thury pálya
öltözõépületének és a BajcsyZsilinszky úton található óvoda
kiürített melléképületének a lebontása.
A bontási munkák megkezdéséhez szükséges bontási tervek rendelkezésre állnak, bontási engedélyek érvényesek, illetve meghoszszabbításuk folyamatban van. A
bontási munkák bekerülési költsége miatt a kivitelezõ kiválasztása
érdekében közbeszerzési eljárás
megindítása, lefolytatása szükséges.

Pünkösdkor zárva
lesz a piac!
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Csarnok üzletház, az
élelmiszer-piac és a bolha-piac
Pünkösd vasárnap és hétfõn
zárva tart (május 24., 25.)

A zárva tartás alatt a létesítményben nagytakarítási és fertõtlenítési
munkákat végeznek.

Via Kanizsa Zrt

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)
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Boban & Marko Markovics Orkestar
Világsztárok Nagykanizsán
A legfontosabb balkáni fúvószenekar dél-szerbiából származik és már régóta viseli a Szerbia vezetõ trombitás együttese
címet is. A 13 fõbõl álló zenekar
a saját roma zenei tradiciójukat
képviseli, amely nyitott a romakultúrához is kötõdõ más zenék
és kultúrák irányába is. 2006-tól
a fiatal Marko vezeti a zenekart
apjával Bobannal.
Az eddig megjelent 14 album
mellett közremûködtek és játszottak
Emir Kusturica díjazott filmjeiben
és számtalan válogatás albumon is.
Nagyon sok országban sikerrel
szerepeltek, Magyarországra, mint

kedvenc országukba szinte hazajárnak. Évente több tíz fellépésük
van nálunk, úgy önállóan, mint a
következõ elõadókkal: Palya Bea,
Rúzsa Magdi, Lajkó Félix, de adtak már közös koncertet a 100 Tagú cigányzenekarral is!
Népszerûségük továbbra is töretlen, Magyarország nagyszínpadain tarolnak. A tavalyi nyári margitszigeti fellépés, vagy az idei újévet indító dupla teltházas Müpa
koncert is jelzi, hogy a zenekar
top formában van! Május 24-én
pedig Nagykanizsára látogatnak
hozzánk, ahol az elsõ Kanizsai
Pünkösdölõ keretében másfél órás
élõ koncertet adnak.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Horvátként is, magyarként is

Ritmusos, szláv dallamok, horvát bor és öt jókedvû fiatal: ez
várt Nagykanizsán, a Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat Rozgonyi úti közösségi termében. A
Nagykanizsai Tamburazenekar
tagjainál jártam, mert arra voltam kíváncsi: mit is jelent ma
horvát származásúként, horvát
fiatalként élni Dél - Zalában?
Havasi Ákos, Horváth Bálint,
Vargovics Máté, Lukács Norbert és
Havasi Ádám átlag" fiatalembereknek tûnnek, vidámak és jókedvûek. De nem gondolnám átlagosnak õket. Például imádják a zenét,
de azt a hangszert is, amellyel saját
maguk csalogatják elõ belõle a
kedvenc dallamokat. Aztán itt van
még az is, hogy büszkék származásukra, hagyományaikra, és tesznek is megõrzéséért. Ugyanis önérzetes és tamburás horvát fiatalokról lesz most szó
 A tamburázással képviseljük a
zenénket, persze ennél sokkal többet is: a származásunkat, a horvát
identitást, itt, a krabót Muraköz
peremén  mondja nagyon is komoly ábrázattal Havasi Ádám. 
Büszkék vagyunk magyarságunkra, de a horvát származásunkra,
hagyományainkra is. Persze ez
nemcsak a zenélésben, de például
a horvát nyelv ismeretében is megjelenik. A szüleink, nagyszüleink
még mindannyian beszélték a horvátot: Tótszentmárton, Tótszerdahely, Petrivente, Semjénháza,
Molnári: néhány környékbeli község, ahol még ma is sokfelé hallani horvát szavakat - sorolja Ádám.
Régebben a családokban, egymás
között is hagyomány volt horvátul
beszélni, így aztán a gyerekek is
eltanulhatták ezt a szép nyelvet.

De aztán a mai, felgyorsult világunkban ez a régi, családi szokás
szép lassan kikopott, elmaradt:
például közülünk is csak Norbi tud
folyékonyan horvátul, mi pedig
most tanuljuk. Egy kiló kenyeret
már tudunk kérni, de a "perfekt"
nyelvtudás azért még odébb van.
Jelenleg Letenyére járunk nyelvórákat venni, Bálint apukája tanítja nekünk a horvát alapjait.
 Itt a muraközi, dél-zalai térségben a horvátok összetartása
mind a mai napig nagyon fontos
tényezõ, és persze számunkra is az
 veszi át a szót Vargovics Máté. 
Külön kis közösségként éljük mindennapjainkat, amelynek egyik jó
példája a nemzetiségi önkormányzat, a néptáncosok, vagy akár a
tamburazenekar mûködése is. Idõrõl-idõre programokat szervez a
horvát közösség a tagjainak, amely
jeles alkalmakra aztán elvárjuk a
magyar ajkú embereket is. Színfolt
vagyunk: talán ez a helyes kifejezés a dél-zalai horvátokra.
 Mi tetszik nekem a horvát
életérzésben?  kérdez vissza Horváth Bálint.  Az identitás, a hazaszeretet, a krabót hagyományok,
na meg az emberek felfogása 
hangsúlyozza.  Rengeteget járunk
a határ túloldalára, fellépésekre.
Elég csak 50 kilométerrel délebbre
utazni Nagykanizsától, és az emberek ott valamiért, valahogy már
másképp állnak az élethez, mint a
magyarok. Vidámabbak, jókedvûbbek, hogy is fogalmazzam
meg: egyszerûen a pozitív oldaláról közelítik meg, és a pozitív oldaláról akarják szemlélni az életet.
Csáktornya jó példa erre: Nagykanizsához képest kisvárosról van
szó, de mégis, idõrõl-idõre fergeteges bulik, rendezvények, mulatsá-

gok csalogatják be a csáktornyai
térség lakosságát a horvát városkába. Az emberek összegyûlnek,
megtelnek a kávéházak, sörözõk,
és egyszerûen élvezik az emberek
az életet, amelyhez nem kell sok
pénz, hanem inkább csak akarat.
Kiülni a családdal vagy a barátokkal egy kávéra, egy beszélgetésre
egy pohár bor mellett, és egy kicsit
jól érezni magunkat.
Lukács Norberttõl azt kérdeztem: milyen ötlettõl vezérelve
kezdtek el a zenével  a tamburamuzsikával  foglalkozni?
 Itt a kanizsai Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnál már vagy
15 éve mûködik egy énekkórus,
például a mi szüleink is tagjai ennek  részletezi Norbi.  Az önkormányzatunk igyekszik képviselni
a horvát kultúrát, és a magyarságnak is minél többet megmutatni
hagyományainkból, nyelvünkbõl,
szokásainkból. Innen jött az ötlet,
hogy nem lenne-e kedvünk, nekünk, fiataloknak a zenével, közelebbrõl: a Horvátországban oly
népszerû tamburával foglalkozni.
Volt kedvünk, ez egy jó bulinak is
tûnt, így belevágtunk.
 A tambura egyébként nem horvát találmány, ha fogalmazhatok
így, de a horvát nép teljesen a magáévá formálta az évszázadok során:
mára elképzelhetetlen a hangszer
nélkül egy horvátországi zenés, táncos esemény  veti közbe Máté.
 Amúgy az idén a 7. éve lesz
már, hogy összeálltunk, és zenélni
kezdtünk.  veszi át a szót Havasi
Ákos.  Volt, aki késõbb érkezett,
például Ádám. Õ speciel azért,
mert néhány éve még ki nem állhatta ezt a fajta zenét, mára meg
szinte megõrül a tamburamuzsikáért  mondja a testvér, mire Havasi Ádám bõszen bólogat.  Így
van, lejöttem egyszer a srácokhoz
ide egy próbára, a Rozgonyi út 1be. Hallgattam õket, és egyszerre
elkezdtem a pattogós ritmust hallva toppantgatni a lábammal. Tetszett az a pezsdítõ zene, amit a srácok idevarázsoltak a terembe.
Megkérdezték: kipróbálom-e a
nagybõgõt? Kipróbáltam, maradtam és nem bántam meg.
 Meg pénzt is kerestünk ám vele  zökkenti vissza a gondolataimat a tamburás téma kerékvágásába Havasi Ákos, majd magyarázni
kezdi a dolgot, értetlenkedésemet
látva.  Még szép, mi már tavaly is

az utcazenélésbõl tartottuk fenn
magunkat az Adrián. Na, szóval,
ez úgy volt, hogy lementünk egy
pár napra a Krk-szigetre, és vittük
magunkkal a tamburáinkat is. Az
elsõ este kimentünk Omialj tengerparti fõutcácskájára, kitettük a
bõgõtokot, és rázendítettünk. Egyre több ember gyûlt körénk, és a
turisták, majd a helybeliek is pénzt
kezdtek dobálni nekünk. Sõt, volt
olyan, hogy két vendéglõs egymással versengett, hogy a teraszuk
közelében játszunk. Volt ott pizzás
 sörös megvendégelés, amit a másik étterem tengeri herkentyûs
vacsorával és jófajta horvát vörösborral próbált felülmúlni. De egyegy ilyen este komoly meló ám:
képzeld el, 4-5 órán keresztül szinte folyamatosan zenélünk. Este,
olyan naplemente körül kezdünk,
és hajnali 2-3 óránál elõbb sosem
kerültünk ágyba. Délelõtt ébredés,
aztán le a strandra: hûs tenger,
fröccs, pizza és jó csajok. Este
meg kezdtük elõröl: istenem, ha
jobban belegondolok, ezt egész
életemben tudnám csinálni  neveti el magát.
 Persze rangosabb helyekre
is bekerültünk már  hívta fel a figyelmemet komoly arccal Lukács
Norbert.  Például volt úgy, hogy
egy horvát-magyar diplomáciai
testületet szórakoztattunk a muzsikánkkal. Vallásos körmenetekben
is részt szoktunk venni, most utoljára Homokkomáromba kísértük el
a horvát önkormányzat tagjait. De
amit igazán szeretünk, azok a horvátországi túrnék: Csáktornya,
Varasd és Zágráb elsõsorban, na
meg néha a tenger partja, például
Rijeka, vagy a Krk-sziget, mint
most nyáron.
Jövõ, tervek?  néznek rám, majd
egymásra a srácok.  Hogy mik szeretnénk lenni: talán zenészek, és ez
komoly, a zenében gondolkozunk.
Tamburázni szeretnénk, folytatni ezt,
és a lehetõ legmagasabb szintre fejleszteni a játékunkat. Idén nyárra azt
tervezzük, hogy ismét lemegyünk a
tengerpartra. Végigjárjuk a Rijeka
alatti tengerparti rész kisvárosait,
esetleg a Krk és Cres szigeteket is.
Este zene, nappal pedig az Adria hullámai
(Nagykanizsa Megyei Jogú Város Nemzetiségéért Kitüntetõ címet
adományozott a Kanizsai Horvát
Tamburazenekarnak a horvát népzene országos és helyi népszerûsítéséért - a szerk.)
Dr. Papp Attila
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Városunk közgyûlése a kultúra területén végzett kiemelkedõ
tevékenységéért Nagykanizsa
Kultúrájáért kitüntetõ címet
adományozta Jerausek Gyulának. A fafaragó április 24-én, a
Város napi díszközgyûlésen vette át az elismerést Dénes Sándor
polgármestertõl.
A kitüntetett elöljáróban fontosnak tartotta elmondani, hogy
egy szép születésnapi ajándékként érte a megtiszteltetés, hiszen a 75. születésnapja után egy
nappal vehette át a díjat. A munkáival számtalan kiállításon szereplõ alkotó 1984-ben, 44 éves
korában fogott hozzá a faragáshoz, s azóta autodidakta módon
folyamatosan képezi magát. A
könyvek és a néprajzi lexikonok
tanulmányozása mellett Kiskanizsán felkereste Hohl Lászlót,
aki ellátta gyakorlati tanácsokkal. Az elsõ nap azonban kicsúszott a kés a kezébõl, és máig is
látható nyomot hagyott a bal kezén. E kis balesettõl nem torpant
meg, tovább hajtotta a kíváncsiság, vajon mit enged magából
kihozni, teremteni az anyag. A
seb lassú gyógyulására fittyet
hányva, bekötött kézzel másnap
befejezte a kulcstartót, s attól
kezdve elmélyülten igyekezett
elsajátítani és továbbfejleszteni

a kézmûvességnek és mûvészetnek egyaránt nevezett tevékenységet.
Amikor munkahelyén, az akkori
KÖGÁZ-nál tudomást szereztek
ebbéli tehetségérõl, a gépésztechnikust áthelyezték az asztalosmûhelybe, így gyakrabban foglalkozhatott a fával, és egyre több gyakorlatra tehetett szert. A keze közül kikerült tárgyakat hamarosan
reprezentációs célokra is felhasználták a vállalatnál.
Eleinte saját célra, lakásunk díszítéséhez faragtam fûszerpolcokat, fatányérokat, tálakat, tükörkeretet, amelyeket a népmûvészetbõl
merített és általam újrafogalmazott
mintákkal díszítettem ki. A munkáimat máig is elõször a feleségem
zsûrizi otthon, s ha nem tetszik neki valamelyik, újra kezdem az egészet.
Háromévi zsûrizést követõen
Jerausek Gyula 2001-ben megkapta a Népi Iparmûvész minõsítõ címet. Zömében, zodiákus csillagképek holdházait ábrázoló csontkarcokat tett le az asztalra. Jelenleg
118 zsûrizett tárgy található otthonukban, amelyekbõl 110 darab
csontkarc, a többi bot, fokos nyél.
A csontkarcokat betyárfigurák, virágmotívumok, vagy éppen egy
házsor díszíti.
Most itt tartok. Ma már
mindegy számomra, hogy me-

lyik anyaggal dolgozom. Valamennyi közül a legszebb a körtefa, mert nem látszik az erezete,
és bármilyen ívû díszítõ elemet
bele lehet faragni. Éles késsel
gyönyörûen ki lehet mintázni a
juharfát, és jól mutat a dió és az
égerfából készült faragás is. A
cseresznyefa erezetére azonban
figyelni kell, míg az akác, a
tölgy és a szil keményebbek, nehezebben faraghatók. Nézegetik,
dicsérik a munkáimat egy-egy
kiállításon, de eladni nem lehet
belõlük, mert drágának tartják.
 jegyzi meg beszélgetõtársam a
munka szépsége mellett a gondokat is.
Állandóan farag, minden nap 
vallja magáról az alkotó, s ha már
nem bírja a dereka a sok üldögélést, csavarog egy órát a környéken. A kurucok valamikori fegyverének mintájára most egy fokos
nyélen dolgozik. Ha elkészül vele,
elajándékozza. Közben Canissa
felirattal egy csontfogantyút is pótolnia kell egy nagyon régen készült késen.
Kikapcsolódásként feleségével
gyakran kiutaznak Magyarszer-

dahelyre, a Hollandiában élõ lányuk birtokára. Ásózni, kapálni
nem tud, de a permetezést és a
palántázást elvégzik közösen. A
nagyszülõk szorgosságának köszönhetõen a nyári iskolai szünetben már friss paradicsomot és
paprikát szedhetnek a telken az
unokák.
S hogy miért tartotta fontosnak,
hogy a Népi Iparmûvész cím birtokosa legyen, arra azt válaszolta a
fafaragó, az a célja, hogy a hagyományokra épült magyar népmûvészetet, ezen belül egyik ágát, a fafaragást ápolja és megismertesse
másokkal is
B.E.

ÉRBETEGSÉGEK ÉS SZÖVÕDMÉNYEIK A DIABETESBEN
témakörben Dr. Vizsy László fõorvos úrnak tehetik fel kérdéseiket
május 29-én 15.30-kor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében, a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete által szervezett felvilágosító beszélgetésben. Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt 2015. május 31-én (vasárnap) kb. 11,15 órakor (a 10.15 órakor kezdõdõ Szentmise után) a HÕSÖK Napja alkalmából rendezendõ megemlékezõ ünnepségre.
Dénes Sándor polgármester
Helyszín: A kiskanizsai templom melletti Millenniumi emlékpark

PROGRAM

11.15 Térzene
11.30 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsa Lovasklub Hagyományõrzõ Császár Huszárjai és
a Szent György Lovagrend Lovagjai, a Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai
Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség-Vitézlõ Oskola. Köszöntõ: Dénes
Sándor polgármester. Ünnepi beszéd: Cseresnyés Péter Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje
Ima az elesett hõsökért
Koszorúzás

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Nagykanizsa Kultúrájáért kitüntetõ
címet kapott Jerausek Gyula fafaragó

19.qxd
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:

A Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
KÖRNYEZETVÉDELMI REFERENS munkatársat.
Felsõfokú szakirányú végzettséggel és lehetõleg ISO minõségbiztosítási
ismeretekkel rendelkezõ, hosszútávon gondolkodó, megbízható személyt
keresünk, aki számítástechnikai ismeretekkel, nagy munkabírással,
jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel rendelkezik.
Német és angol nyelvismeret és hasonló területen szerzett tapasztalat
a felvételnél elõnyt jelent.
Amennyiben szeretne egy sikerorientált cég csapatának tagja lenni, kézzel
írott, fényképes önéletrajzát, valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok fénymásolatát juttassa el címünkre 2015. május 28-ig.
Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Munkaügy

Ügyintézõ
Értékesítési asszisztens
Eladó
Fodrász
Asztalos
Lakatos
Klíma szerelõ
Autóbusz vezetõ
Szerelõ
Szakács
Villanyszerelõ
Pultos
Betanított kárpitos

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
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

Helyszín: Erzsébet tér

K5 - KAPRONCÁTÓLCSÁKTORNYÁIG TEMATIKUS ÚT
KOPRIVNICA-DONJA DUBROVA-PRELOG-ÈAKOVEC

Célcsoport:
minden korosztály, rutinos kerékpárosok
Útvonal hossza:
75 km.
A túra becsült
idõtartama: 4 óra

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/k5
-kaproncatol-csaktornyaig-tematikus-ut/

A két jelentõs várost összekötõ túra színes programokat ígér, hiszen a horgászattól a fürdésig, a természeti látványosságoktól a kulturális élményekig minden megtalálható az út során.
Kaproncáról induló túra javasolt megállói még a
városban találhatóak, a történelem, mûvészet és kultúra iránt érdeklõdõk az alábbi múzeumok közül választhatnak: Városi Múzeum (történelmi korszakok);
Galéria (képzõmûvészet); Podravka Élelmezési
Múzeum (élelmiszeripar-történet).
Donja Dubrova a Dráva bal partján fekszik annak a helynek a közelében, ahol a Mura a Drávába
ömlik. Ezt a területet sûrû tölgyerdõk borítják, melyekrõl a falu a nevét kapta. Antiokheiai Szent
Margit tiszteletére szentelt római katolikus plébániatemploma 1940-ben épült. A településen még
két kápolna is áll a Béke Királynõjének (1757) és
Szent Flóriánnak (1932) szentelve. Két oszlopa
közül az egyiket a Szentháromság (1879), a másikat a Fájdalmas Krisztus (1790) tiszteletére állították.

Prelog a Dráva-folyó partján rendezettsége és minden évben megrendezésre kerülõ Virágvásár miatt a virágok városa címmel büszkélkedik. A Prelog közepén
álló barokk Szent Jakab-templom impozáns építmény
és egyben értékes kulturális mûemlék. Prelog egyben a
szórakozás és a sport városa is. A Dráva és annak holtágain felül, a település mellett található a Dubrava vízerõmû tava is, amely szintén kielégíti a természet és az
egészséges életmód szerelmeseinek sport-szabadidõs
aktivitása iránti étvágyát.
Csáktornya a magyar határtól 25 kilométerre fekszik.
Várát a 13. században a zalai ispán és szlavón bán, Csák
építtette, innen ered a város neve. Csákvár 1546-ban került a horvát bán Zrínyi Miklós birtokába. A Zrínyiek a
várat átépítették és megerõsítették. A család kihalása
után a birtok az Athlan, majd a Festetics grófoké lett. A
vár palota részében rendezték be a Muraközi Megyei
Múzeumot. Itt látható Zrínyi Miklós sírfedele is. A ferencesek a Zrínyiek idején érkeztek Csáktornyára és akkor
építették elsõ kolostorukat. A barokk templom azonban a
Festeticsek idején épült, a 18. század legelején.
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Álláspályázat - NaGESZ gazdasági vezetõ
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Álláspályázat - Kanizsa TV Kft. - ügyvezetõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Nagykanizsai
Gazdasági Ellátó Szervezet (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.) gazdasági vezetõ (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.

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

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt). 21/A. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidõ kikötésével. A magasabb
vezetõi megbízás megnevezése: gazdasági vezetõ.
A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás 5 év határozott idõre, 2015. július
1-tõl 2020. június 30-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Fõ u. 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet (NaGESZ) gazdasági vezetõi feladatainak ellátása az
igazgató közvetlen vezetése és ellenõrzése mellett, az igazgató helyettesítése.
Ennek keretében különösen: Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ -ban meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelõs irányítása és ellenõrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. Feladata az intézmény költségvetésének tervezésével, az elõirányzat módosításával, üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a munkaügyi és bérszámfejtési és egyéb adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása a fenntartói
szabályozással összhangban.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél történõ végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 12. §-ban a gazdasági vezetõre meghatározott elõírások,
büntetlen elõélet, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.
Elõnyt jelent: közgazdász oklevél, a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban szerzett szakmai gyakorlat,
vezetõi, vezetõ-helyettesi, vagy gazdasági vezetõi tapasztalat, vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelõi igazolvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésre vonatkozó program,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen
elõéletnek, valamint annak igazolására, hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
- a pályázati feltételként elõírt felsõfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló oklevelek közjegyzõ által hitelesített másolata, illetõleg az elõírt szakmai gyakorlat hitelt
érdemlõ igazolása,
- a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartás
igazolása; a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a: 1. kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll
fenn. 2. 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja. 3. nem
áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt. 4. pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével
hiánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a döntést
elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2015. július 1.
napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel:
+36-20/849-2333, Horváth István NaGESZ igazgató Nagykanizsa, Fõ u. 8., tel: 30/474-8506.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.), vagy személyesen benyújtva Dénes Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 5. számú irodában. A pályázati anyagot egy példányban
kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 9/38652/2015. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "gazdasági vezetõ" .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat
a pályáztató által létrehozott döntést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók személyes
meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.
A pályázati hirdetmény közzétételének helye, ideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldala (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu,
www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál), agykanizsa Lokálpatrióta Hetilap, Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ).
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályáztatóval kapcsolatban
további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.

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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mester és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ átadták a
kamarai díjakat.
"Kamarai Életmû" díjat kapott
Kovács Antal, "Nagykanizsai Kamarai Gazdaságfejlesztésért" díjat

ban megfogalmazott javaslatokról
dr. Polay József elnök és Kálovics
Ferenc alelnök, a kamara kereskedelmi tagozatának elnöke tartott
sajtótájékoztatót április 22-én a
kamara rendezvénytermében.
KÜLDÖTTGYÛLÉS

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

ÜLÉSEZETT
AZ ELNÖKSÉG
Kamaránk elnöksége április 20án tartotta soron következõ ülését.
Az ülésen dr. Polay József elnök
beszámolt az elõzõ elnökségi ülés
óta eltelt idõszak eseményeirõl.

Az elnökség megszavazta és elfogadásra javasolta a küldöttgyûlésnek a 2014. évi gazdálkodást, a
2015. évi költségvetés tervezetet,
az SZMSZ és mellékleteinek
módosítását, valamint meghatározták a küldöttgyûlés idõpontját
és napirendi pontjait.
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
A KISKERESKEDÕKET
ÉRINTÕ KAMARAI
JAVASLATOKRÓL
Április 8-án Gyõrben megtartott ülésén a kiskereskedõk tevékenységét pozitívan befolyásoló
javaslatokat fogalmazott meg a
Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi
és Iparkamarák Szövetsége az
MKIK felé, hogy elindítsa az ehhez kapcsolódó lobbitevékenységét a kormánynál. Az öt pont-

Kamaránk május 4-én a Vasember Házban tartotta Küldöttgyûlését. Dr. Polay József elnök beszámolt az elmúlt év eseményeirõl. A
napirendi pontoknak megfelelõen
a 2014. év gazdálkodásának elfogadásáról, a 2015. év költségvetési tervérõl, az SZMSZ és mellékleteinek módosításáról és új elnökségi tagok választásáról döntöttek a küldöttek.
A Küldöttgyûlés a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
2014. évi gazdálkodásáról szóló
egyszerûsített éves beszámolót
35.108 eFt mérlegfõösszeggel és
2.182 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.
A Küldöttgyûlésen dr. Polay József elnök, Dénes Sándor polgár-

!

kapott Mádé Károly, "Év Vállalkozója" díjban részesült Kálovics
Ferenc, Mózer József és a HCsapó Bt., "Év Vállalkozása" díjat kapott a Z-Pannon Kft., az OT
Industries - DKG Gépgyártó Zrt.
és a Pápai József és Társa Bt.,
"Kiváló Gyakorlati Képzõhely"
díjat kapott a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény, a Spar
Magyarország Kereskedelmi Kft.
és Pókecz Zsolt egyéni vállalkozó.
PÁLYAORIENTÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGÜNK

"Szakma-sztárok" versenye
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara az idei évben VIII. alkalommal rendezte meg április
27-28.-án a Szakma Sztár Feszti-

Kamarai hozzájárulás
LEJÁRT A HATÁRIDÕ!

Március 31-én lejárt a 2015. évi kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje. Ne várjon a NAV behajtásra! Ha nem
fizette meg a díjat, még pótolhatja!
A nagykanizsai székhellyel rendelkezõ vállalkozások a 1410013412287549-13000004 számú bankszámlaszámra utalhatják az összeget. A
közlemény rovatban kérjük, szíveskedjen feltüntetni az adószámot a beazonosíthatóság érdekében. A banki átutalás mellett lehetõség van a NAKKIK
ügyfélszolgálatán történõ készpénzes befizetésre is.
Regisztrálni a vállalkozás alakulásakor kell. Kamarai hozzájárulásként évente
5.000 Ft-ot kell fizetni a székhely szerinti kereskedelmi és iparkamarának. Ha
változás történik a vállalkozás adataiban, akkor kérjük, hogy szíveskedjen
jelezni ügyfélszolgálatunkon, hogy az adatváltozást át tudjuk vezetni a
KAMREG adatbázison.
A tartozásokat a NAV szedi be, ha lejár a határidõ! Amennyiben elmulasztotta a kamarai hozzájárulás befizetését, még pótolhatja.
Egyeztetés a 93/516-670-es telefonszámon lehetséges.
További információ, online regisztráció: www.nakkik.hu

vált Budapesten, a Hungexpo területén. Az országos versenyen 39
szakképesítésben mérték össze tudásukat a szakiskolás és szakközépiskolás diákok. A rendezvények célkitûzése a gyakorlatigényes "fizikai" szakmák társadalmi
presztízsének és vonzerejének növelése. A versenyek szervezése, a
szakképesítések kiválasztása során külön hangsúlyt fektettek a
gazdaság által igényelt szakmákra
a pályaorientáció, a pályaválasztás elõsegítésére, a hiányszakmák
népszerûsítésére.
A verseny elõdöntõit  a hagyományoknak megfelelõen  országosan a területi kamarák szervez-

ték és bonyolították le. Nagykanizsán január 6. és 21. között 18
szakmában 111 diák vett részt a
megmérettetésen. A döntõben, 2
szakmában  kárpitos és gépi forgácsoló  4 diák képviselte városunkat. Kárpitos szakmában:
Tombor Klaudia, Hegedûs Nanetta Brigitta és Papp Valéria, a gépi
forgácsoló szakmában: Csököly
Mátyás. Mindannyian a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium végzõs diákjai. A
kárpitos tanulók a ZsigmondySzéchenyi Tagintézmény, a gépi
forgácsoló tanuló a Cserháti Tagintézmény színeiben versenyzett.
A Szakma Sztár Fesztiválon kárpitosaink dobogós helyen végeztek. Elsõ helyen Tombor Klaudia,
második helyen Hegedûs Nanetta
Brigitta, harmadik helyen Papp
Valéria végzett, Patonai Katalin
szaktanár és Angyalosi Miklósné
gyakorlati oktatójuk vezetésével.
Csököly Mátyás a gépi forgácsoló szakmában a 7. helyen végzett, Szlávecz János, György Gyula szaktanárai és Kertész György
gyakorlati oktatója vezetésével.
A diákoknak és felkészítõ tanáraiknak, szakoktatóiknak szeretettel gratulálunk és további sok sikert kívánunk!
Kamaránk által indított buszokkal három iskola 7. osztályos tanulói látogattak el az országos
döntõre. A diákok számára nagy
élmény volt a rendezvény, mely-
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rõl írásos beszámolóik is tanúskodnak. Több diákunk is a foglalkoztató szigeteken - kivárva a sorukat - apró dolgokat, kis segítséggel készítettek el, melyeket haza is vihették emlékbe.
SkillsHungary Nemzeti Döntõ
Az idei évben a II. SkillsHungary Nemzeti Döntõ megrendezése egybe esett a Szakma Sztár
Fesztivállal. A döntõn 13 szakmában a brazíliai Sao Pauloba induló
magyar csapat minden tagjával
találkozhattak az érdeklõdõk.
Erre a versenyre 30 fõ szakmát tanuló diákot utaztattunk a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégiumból, valamint a csapi
iskolából.
Osztályfõnöki órák
Április hónapban folytattuk pályaorientációs tevékenységünket.
A Kõrösi Csoma Általános Iskola
7. osztályos tanulóit tájékoztattuk
az ösztöndíjrendszerrõl, a kamarai
garanciavállalásról és a hiányszakképesítésekrõl. A gyerekek
érdeklõdõek voltak, konkrét szakmákkal kapcsolatosan tették fel
kérdéseiket, melyek továbbtanulásukat érintve merült fel bennük.
"A pályaorientációval kapcsolatos tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az NFA terhére a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg
NFA-KA-NGM-1/2014/TK/22."

az építõipari vitás ügyek nagy része lehetõleg a bíróság elkerülésé-

MÛKÖDIK A TSZSZ
A 2013 júliusában létrehozott
Teljesítésigazolási
Szakértõi
Szerv független szervezetként a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködik, tevékenységét központi költségvetésbõl
biztosított forrásból, támogatási
szerzõdés alapján végzi. A
TSZSZ-t azért hozták létre, hogy

MAGYAR KÉZMÛVES
REMEK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyfordulós pályázatot hirdet a "MAGYAR KÉZMÛVES
REMEK" elismerõ cím elnyerésére.
A pályázat célja:
- a magyar kézmûvesség értékeinek és mestereinek elismerése;

vel, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelõen megoldódjon. A TSZSZ feladata, hogy a megrendelõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a teljesítésigazolás kiadhatóságával összefüggõ vitás
ügyekben. A szervezet másfél
éves mûködése során 163 kérelmet vizsgáltak meg.
A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes
területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhetõ. A kérelmek beadásról, az eljárás rendjérõl kamaránk az érdeklõdõk részére ingyenes információt nyújt.
A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósul meg.

Széchenyi Kártya Program
170 ezer vállalkozás nem tévedhet!

K e r e s s e n ál u n k a n é p s z e r û h i t e l e k e t !
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek,
alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a
hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû
Széchenyi Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az
uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Széchenyi
Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel
is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya
pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.

Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors,
szakszerû ügyintézéssel várják.
Tel.: 0693/516-670; 0630/754-3616

- minõségi kézmûipari termékek bemutatása;
- a hazai és külföldi fogyasztók
orientálása, a magyar termékek jó
hírének öregbítése/javítása;
- a magyar kézmûiparban a hagyományõrzõ vállalkozói kultúra
elmélyítése, a kézmûves szakma
rangjának emelése, a magyar kézmûvesség turisztikai kínálatának
gazdagítása;
- népi kézmûves mesterségek
hagyományainak továbbéltetése.
A pályázat tárgyát képezõ
termékek köre:

11

Kézmûipari foglalkozás keretében (építõiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bõriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír, kerámia- és egyéb iparban) készített - a fent ismertetett pályázati célkitûzésnek megfelelõ - termék, amelyet Magyarországon állítottak elõ.
Az élelmiszeripari jellegû pályázatokat külön kategóriában díjazzák.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.
A pályázati kiírás letölthetõ a
www.nakkik.hu kamarai honlapról.

Eljött a szakemberek ideje!
Mesterképzés 80 %-os támogatással
A Szakképzési törvény elõírása
szerint 2015. szeptember 1-tõl
külsõ képzõhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember
tevékenykedhet, aki rendelkezik
az adott szakmában mesterlevéllel. Annak elõsegítése érdekében,
hogy ezt az elõírást teljesíteni lehessen, elindult a TÁMOP 2.3.4.
B. pályázati projekt a mesterlevéllel nem rendelkezõ gyakorlati oktatók számára, akik 80%-os vissza nem térítendõ támogatását nyerhettek el. Kamaránk 45 fõ részére kapott támogatási lehetõséget. A
pályázati programon belül autószerelõ, karosszérialakatos, jármûfényezõ, cukrász, szakács,
,pincér, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, hegesztõ szakmában indítottunk mestervizsga felkészítõ tanfolyamot. 2015. március hónapban a cukrász, szakács, pincér, gépi forgácsoló, épület- és
szerkezetlakatos, hegesztõ szakma, május-június hónapban pedig az
autószerelõ, karosszérialakatos és jármûfényezõ szakma mesterjelöltjei tettek mestervizsgát. A mesterek várhatóan július elején vehetik át a mesterleveleiket.
Képzés gyakorlati oktatóknak
A "Dolgozva tanulj!"projekt keretében 60 órás módszertani felkészítést szerveztünk a képzõhelyek gyakorlati oktatói részére. A
képzésen azok vehettek részt,
akik együttmûködési megállapodás és/vagy tanulószerzõdés keretében az iskolai rendszerû szakképzésben gyakorlati képzés
szervezõjeként, illetve folytatójaként résztvevõ gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói. Kamaránknál 11 fõ részvételével március
31-ig zárult a TÁMOP projektnek ez a része.
A felkészítés a SZTÁV Felnõttképzõ Zrt. Regionális igazgatóságával közös szervezésben valósult meg.

A 60 órás módszertani felkészítõ
és a mestervizsga program a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt
keretén belül valósul meg.
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Sárkányokra fel!
Május 24. 14 óra
KANIZSAI PÜNKÖSDÖLÕ
Fellép: Zalagyöngye Táncegyüttes, Kanizsa Táncegyüttes,
Árvácska Dalkör, Gyöngyvirág
Néptánccsoport, Rezeda Dalkör
(Bajcsa).
18 óra Boban & Marko
Markovics Orcestar
20 óra Utcabál - zenél a Fantázia Zenekar. Májusfa kitáncolás
Helyszín: a HSMK melletti,
rossz idõ esetén a HSMK-ban.
Május 27. 14 óra
HAZÁNK 3D-BEN - Gráner
József filmjének vetítése.
Belépõdíj: 500 Ft
Május 28. 18 óra
LETENYEI FESTÕK KÖRE
ÉS ZSUPÁN JÓZSEF FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Dömök József, a
letenyei "Fáklya" Mûvelõdési
Ház és Könyvtár igazgatója.
Közremûködik: a Mákvirág Citerazenekar. Megtekinthetõ június 20-ig, hétköznap 9-17 óráig.
Május 29. 18 óra
SZKES Gála
Belépõdíj: 1000 Ft. Szervezõ:
Széchenyiné Kápolnás Edit.

Május 22. 10 óra
GYERMEKNAP
helyszín: Pipitér Óvoda
Május 29. 19 óra
ENYEDI SUGÁRKA JAZZ
TETT
Az élõ koncertek repertoárján
fõként Sugárka spanyol-angol
nyelvû saját kompozíciói szerepelnek latin-amerikai és kortárs smooth-jazz átdolgozásokkal, melyek a világzene,
tangó, bossa nova, swing, és
feel-good soul stílusjegyeit
hordozzák. Sugárka állandó
szerzõtársa Csicsák György
Balázs, a zenekar gitárosa.
Közösen hangszerelt mûveiket
a szakma figyelme és közönségsiker övezi.
Enyedi Sugárka - ének, zene,
szöveg, Csicsák György Balázs-gitár, zene, szájharmonika,
Piri Béla - bõgõ, Laskay Péter dobok, Hámori János - trombita, szárnykürt
Belépõdíj: 1000 Ft
Május 30.
GYERMEKNAP - BAJCSA

Fotó: Szabó Zsófi
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Bõ három hét múlva, június 5-6án ismét sárkányok lepik el a Csónakázó-tavat, az immár hetedik
alkalommal
megrendezendõ,
roadshow jellegû sárkányhajóbajnokságon. Az elõkészületek,
szervezési munkálatok lassan célegyenesbe érnek, a futamokra jelentkezni pedig már javában lehet.
Minderrõl sajtótájékoztatón számoltak be a szervezõk. Sári Nándor, a Kanizsa Kajak-Kenu Klub
elnöke a rendezvény tematikájának ismertetése kapcsán elmondta,
a bajnokság elsõ napján  június 5én, pénteken, 10-13 óráig  az iskolás csapatok szállnak vízre, míg
másnap, szombaton, a felnõttek
uralják majd a vizet, a fél tíztõl
kezdõdõ megmérettetéseken. Így
lesz ez egészen délután fél ötig. Az
eredményhirdetést pedig ezt követõen tartják majd.
A mesteredzõ szólt arról is,
hogy a Kajak-Kenu Szövetség 
idén is  szponzorálja a versenyt,
az anyagi támogatáson túl négy, 22
fõs és kettõ, 12 fõs hajót bocsájt a
versenyzõk rendelkezésére.
 Június elsején a hajók már a
verseny helyszínén lesznek, ezáltal
lehetõségük nyílik az induló csapatoknak elõzetes edzésekre.
Azonban ehhez idõpont egyeztetés
szükséges. Az érdeklõdõk a 309503-938-as és a 30-8524-530-as
telefonszámokon tehetik meg
mindezt  összegezte Sári Nándor.
Ami pedig a versenykörülményeket illeti, ennek kapcsán kiemelte: a tavalyinál is színvonalasabb, tartósabb és fixebb pályát
építenek ki a Csótón, amit június
végén, egy újabb versenyen, az
Országos Eszkimó-Indián Bajnokságon az egész fiatal generáció is
élesben tesztel.

 Ugyan a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség versenyprogramjában
megtalálható a 7. kanizsai Sárkányhajó Bajnokság, ám az eddigi
évektõl eltérõen nem magyar bajnoki futamként van nyilvántartva a
rangadó. A szövetség létrehozta a
roadshow rendszert, jelen verseny
pedig  ezúttal profi csapatokat
nélkülözve  szabadidõ-sportolóknak, tehát cégeknek, baráti társaságoknak lesz életre hívva  fogalmazott Varga Péter, a bajnokság
szakmai koordinátora.
Nem ez az egyedüli nóvum a
verseny tekintetében. Változtak
némely tekintetben a kategóriák is.
A felnõttek 3 kategóriában indulhatnak. A 20 fõs mix kategóriában,
12 férfi és minimum 8 nõi versenyzõvel. A kisebb, 10+2-es hajóban, a 10 fõs mix  kategóriában 6
férfi és 4 nõ lapátolhat. A nyílt kategória pedig két részre osztott: a
hölgyek és az urak külön húzzák
az evezõt, 10-10 fõvel a 200 méteres pályán.

Várt a grund!
A Ligetvárosban élõ lakosság
összetartó erejének növelése, és
nem utolsó sorban kiváló szórakozási lehetõség teremtése volt a
célja annak a rendezvénynek,
melyet a Nagykanizsa és Térsége
TISZK a Madarak és fák napjához kapcsolódva rendezett a szociális rehabilitációs pályázatban
elkülönített programalap társfinanszírozásában.
A Ligetvárosi játszótér és óvoda környéke benépesült gyerekekkel és kísérõikkel. Az óvodájuk felújításáig Miklósfán elhe-

A jövõ nemzedék esetében maradt a hagyományos felállás. Az
általános iskolások közül a 7-8.
osztályosok és az 5-6 osztályosok külön-külön mérettetnek
meg. A középiskolások 12 fiú és
8 lány párosításban evezhetnek.
Dobost, kormányost idén is biztosítanak az induló csapatoknak,
a versenybírák pedig a Magyar
Kajak-Kenu Szövetségtõl érkeznek.
 A bajnokságra nevezni már javában lehet: az eddigiekhez hasonlóan a kanizsai Tourinform irodában lehet, június elseje 16 óráig,
1000 Ft/fõ nevezési díj befizetésével. Vagy e-mail-en is regisztrálhatnak, ez esetben banki befizetés
a feltétele az indulásnak  taglalta
Varga Péter.
A sajtótájékoztatón elhangzott, a
bajnokság ünnepélyes megnyitóját
 a tókoszorúzással egybekötve  a
rendezvény másnapján, szombaton
9 órától tartják.
A szervezõk részérõl Magyar
Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület elnöke a kísérõprogramokat ismertette.
 Helyi fellépõk, mûvészeti-kulturális csoportok szórakoztatják
színvonalas mûsorokkal a bajnokság résztvevõit és a rendezvényre
látogatókat. Természetesen idén is
lesznek gasztrostandok, a vendéglátás tehát biztosított lesz, sõt, szabadtéri fõzésre is nyílik lehetõsége
a csapatoknak  mondta Magyar
Ferenc.
Ahogy azt is, esõs nap esetén is
megtartják a bajnokságot, pusztán
rendkívüli idõjárás  nagy vihar 
esetén dönthetnek az elnapolás
mellett.
Szabó Zsófi
lyezett gyerekek a kiépített kerékpárúton jutottak el a helyszínig, ahol ovijuk udvarán akadályverseny, zsákbafutás, kupakgyûjtés, valamint sok más érdekes és
szórakoztató játék várta õket.
Szakember segítségével fát ültettek, felelevenítettek régi, népi,
szabadtéri játékokat, amelyek végén a legügyesebbek ajándékot is
kaptak.
Ezidõ alatt a felnõttek sem
unatkoztak, elõadásokat hallgathattak meg az õket érintõ témakörökben: önkormányzati bérlakások üzemeltetési kérdései, bérleti jogviszony, ingatlan felújítás
és használat, stb.
Kanizsa
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos

A Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
GÉPKOCSIVEZETÕKET.
Hosszútávon gondolkodó, megbízható, munkatársat keresünk, aki nagy
munkabírással, jó kommunikációs és kapcsolatteremtõ készséggel
rendelkezik. Mûszaki jellegû végzettség, nehézgépkezelõi tanfolyam,
(darukezelõi, rakodógép kezelõi), E kategóriás jogosítvány, ADR , GKI,
valamint Belföldi Árufuvarozói vizsga megléte a felvételnél elõnyt jelent.
RAKODÓKAT hulladékszállítógépjármûre.
Hosszú távon gondolkodó, megbízható munkatársat keresünk, aki nagy
munkabírással rendelkezik. Gépkezelõi, rakodógép kezelõi tanfolyam (darukezelõi, targoncakezelõi, emelõgép kezelõi) a felvételnél elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát elérhetõségeinek feltüntetésével, valamint iskolai
végzettségét igazoló bizonyítványok, jogosítványok fénymásolatát 2015.
május 28-ig juttassa el címünkre:
Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
munkaügyi vezetõ

Amit ma megtehet, ne halassza el holnapra, mert lehet, hogy másnap már teljesen
elmegy tõle a kedve. Koncentráljon a legfontosabb teendõire, de arra ügyeljen,
hogy ne erõltesse meg magát.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A saját teendõi elvégzésére fókuszáljon, és ne
adjon alkalmat a rosszindulatú, kritikus megjegyzéseknek. Már az elsõ apró siker is kellõ
lelkesedést adhat a továbbiakhoz, és elõsegíti a
békés egymás mellett élést a családjában.

V.21.VI.21. Ikrek
Ne csak a munkájára koncentráljon. Adjon
néha egy kis szusszanásnyi idõt magának, és
találjon egyensúlyt a tevékenykedés és a pihenés között. Egy habos-hûvös édesség
most is jót tesz a hangulatának.

VI.22.VII.22. Rák
Egy váratlan helyzet némi feszültséget okozhat a hétvégén. Emiatt meg kell változtatni
az elképzeléseit, és jobban kell figyelni az
egészségére is. A változékony idõjárás napfürdõzés közben is okozhat gondokat.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha úgy tapasztalja, hogy nem mennek gördülékenyen az ügyei mostanában, ne adja
fel a célkitûzéseit. Tekintse ezeket a nehézségeket olyan kihívásnak, amelyek mindenképpen eredményt hoznak önnek.

VIII.23.IX.22. Szûz
Mostanában elmondhatja magáról, hogy még
a csillagok is a kedvében járnak. Bár az idõjárás miatt a hétvégén egy kissé ingerlékeny
lesz, hamar elmúlik ez az érzés. Egy régóta
vágyott szép ajándékkal is meglepi a párja.

IX.23.X.22. Mérleg
Békés idõk köszöntenek a hétköznapjaira.
Elégedett lesz mindennel, sõt, felüdítõ pillanatokat hozhat ön számára egy ismerõsének a látogatása is. A korán kelés is úgy
megy majd, mint a karikacsapás.

X.23.XI.22. Skorpió
Ne erõltesse túl a szervezetét a sok tánccal, kirándulással, mert nehezen tud
majd visszazökkenni a sokszor unalmas
hétköznapokba. Ebben, ha más nem, a
bolygók biztosan segíteni fogják.

XI.23.XII.21. Nyilas
Egy sok mozgással járó, egészségesen eltöltött
hétvége hiányzik önnek mostanában. Nemcsak
a csillagok fogadják a kegyeikbe, hanem egy
kedves ismerõse is felderíti majd. A segítségével könnyebben hoz meg fontos döntéseket.

XII.22.I.20. Bak
Egészség és erõ. Ez a két szó foglalkoztatja
önt mostanában leginkább. Az erejével nem
lehet baj, hiszen ha úgy adódik, akár hegyeket is képes megmászni. Szabaduljon meg a
régi szokásaitól, és kezdjen új dolgokba.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha úgy érzi, nem tud megállni a saját lábán,
és szinte elsodorják a váratlan események,
ne ijedjen meg, és ne kedvetlenedjen el.
Szemlélje játszi könnyedséggel a dolgokat,
és vegye kézbe a saját dolgai irányítását.

II.20.III.20. Halak
Engedjen utat, szabad áramlást energiájának.
Meglátja, felerõsödve sokkal könnyebben veszi az akadályokat, sõt még a kapcsolatteremtés is gördülékenyebben megy. Jobban jár, ha
nyitottabbá válik új ismerõseivel szemben.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A rájátszáson is túl
Vendégsiker
a városi derbin
Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (14.)  UFC Nagykanizsa (7.) 2-6 (1-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 27. forduló.
Nagykanizsa, 200 nézõ. Vezette:
Szente (Deák F., Pörzse). G.:
Lukács (16.), Földesi (62.) illetve Szalai D. (32., 52.), Kiss J.
(55.), Szép D. (80.), Szakmeiszter (87., 89.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Kovács B. (Gerencsér A. (84.),
Kálovics Á., Piecs, Németh R.
(Póka, 84.), Csordás, Földesi,
Dolmányos, Kósa (Ganzer, 70.),
Kálcsics F. (Gaál Ö., 63.), Lukács. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
UFC: Gyulai A. - Kotnyek I. ,
Schuller, Grudics, Zsirai A.
(Szakmeiszter J., 65.), Nagy M.
(Zsirai P., 74.),Völgyi D., Kiss
J., Tislér R. (Szép D., 43.), Szalai D., Bene G. (Mulasics, 85.).
Vezetõedzõ: Gyulai Csaba.
A kiskanizsaiak elsõ félidei játékukkal meglepték az UFC-t
(képünkön a vendéglátók egyik
támadása), a második játékrészben azonban kijött a két csapat közötti különbség. Ez már gólokban
is megmutatkozott, így a végére a
Nagykanizsa mondhatni fölényes
gyõzelmet könyvelhetett el.
P.L.

INGATLAN
Becsehelyen két szobás nappalis, fürdõs, gáz + kandallós felújított családi
ház rendezett udvarral, gyümölcsössel
eladó. Tel.: 06-30-209-0546 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres
közmûvesített telek, mely családi ház
vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2 közmûvesített telek, kis bontandó házzal, a
Pápai u. 22. alatt. Tel.: 0620-388-4056
(7717K)
Mórichelyi hegy elején gondozott
telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó. Érd.: 06-20-3285766, 0693-323-737 (7720K)
Nagykanizsai másfél szobás, felújított, 44 m2-es, összkomfortos, gázas

Debreceni EAC  Kanizsai
Vadmacskák SE 92-76 (24-24,
23-19, 29-10, 16-23)
Amatõr NB I nõi kosárlabdamérkõzés, rájátszás a 9-16. helyért. Debrecen, 50 nézõ. Vezette:
Domán I., Zalai. Kanizsa: Fekete
Cs. (28/6), Fuisz (18), Nagy D.
(2), Hegyi (2), Kardos (2). Csere:
Herman A. (18), Bernáth (3), Horváth E. (2), Karancz (1), Buti.
Edzõ: Zsámár Krisztián.
A második negyedtõl a DEAC
pontosabban játszott ellenfelénél. A
záró negyedben Fekete Csilla és
Herman Aliz pontjai már csak a
szépségtapaszt jelentették.
Zsámár Krisztián: A találkozót a
harmadik negyedben vesztettük el,
amikor védekezési hibáinkat a vendéglátók maximális kihasználták.
Aluinvent DVTK Miskolc U23
 Kanizsai Vadmacskák SE 7771 (21-14, 12-17, 24-13, 20-27)
Miskolc, 50 nézõ. Vezette: Kisházi B., Bács Cs. Kanizsa: Fekete Cs.
(18), Fuisz (25/6), Nagy D. (9), Hegyi, Kardos (2). Csere: Herman A.
(17), Horváth E., Bernáth, Karancz,
Buti. Edzõ: Zsámár Krisztián.
A másnapi meccsen figyelmetlenül kezdett a KVSE és a védekezésbeli pontatlanságokat a miskolci együttes kihasználta.
Zsámár Krisztián: Ezen a mecscsen is a harmadik negyed gyenge
teljesítménye miatt maradtunk alul.
Kanizsai Vadmacskák SE (9.)
 Szolnoki MÁV SE (16.) 77-66
(17-14, 17-16, 20-15, 23-20)
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Horváth A, Szalai Zs. Kanizsa: Fekete
(20/9), Fuisz (12), Bernáth, Herman
A. (17/3), Kardos (6). Csere: Nagy D.

(16/3), Horváth E. (6), Karancz, Hegyi. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Fekete és Nagy Dóra jól kezdett, akikhez Herman is ponterõs
játékkal csatlakozott. Nagyszünet
után a jó csapatmunka hozta az elsõ rájátszásbeli sikert.
Zsámár Krisztián: A végjátékban pontos büntetõkkel biztosítottuk be a gyõzelmet.
Kanizsai Vadmacskák SE (12.)
 Kecskeméti KC (13.) 69-85
(15-26, 8-16, 23-19, 23-24)
Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Horváth A., Némeht S. Kanizsa: Fekete (21), Fuisz V. (21/6), Nagy D.
(9), Kardos (6), Hegyi (1). Csere:
Horváth E. (3), Herman A. (8),
Bernáth, Karancz. Edzõ: Zsámár
Krisztián.
A kecskeméti csapat végig frissebben és pontosabban játszott,
Fuisz és Fekete kosarai a védekezési hibákat nem ellensúlyozták.
Zsámár Krisztián: A mérkõzés
az elsõ húsz percben dõlt el.
Szolnoki MÁV SE (14.)  Kanizsai Vadmacskák SE (11.) 5957 (15-16, 20-12, 10-15, 14-14)
Szolnok, 50 nézõ. Vezette: Földi, Arató B. Kanizsa: Fekete
(17/3), Fuisz (21), Nagy D. (7),
Hegyi (2), Kardos (6). Csere: Herman A. (2), Gutai (1), Horváth E.
(1). Edzõ: Zsámár Krisztián.
A találkozó 17. percétõl a a szolnokiak belerõsítettek, majd a
KVSE fokozatosan zárkózott. Az
utolsó negyedet fejben a hazaiak
bírták jobban.
Zsámár Krisztián: A végjátékban elkövetett sorozatos rossz
döntések miatt minimális pontkülönbséggel maradtunk alul.

önkormányzati lakásomat egy szobás,
gázas, önkormányzati lakásra cserélném. Érd.: 06-30-958-7390 (7721K)

ÁLLÁS

SZOLGÁLTATÁS

Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanyagait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7700K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630-597-1530 (7718K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)

Otthoni pénzkereset! Borítékolás
és egyéb csomagolási munkák: 06-9060-36-07.
(http://audiopress-hungary.webnode.hu, 635 Ft/min., 06-20910-4517)
RENDEZVÉNYEK
B I Z TO S Í T Á S Á R A

VAGYONÕRÖKET
F E LV E S Z Ü N K !

Kiemelt, prémium bérezés, bejelentett állás, szállást + napi egyszeri étkezést biztosítunk. Feltétel a jó fizikum és sportos megjelenés.
JELENTKEZNI fényképes önéletrajzzal, magasság és testsúly feltüntetésével: rendezvenyor@gmail.com és információ 06-1-353-6541

Kanizsai Vadmacskák SE (10.) 
Aluinvent DVTK Miskolc U23 (13.)
75-54 (20-16, 22-10, 20-16, 13-12)
Zalakaros. Vezette: Sabáli, Németh A. Kanizsa: Fekete (21/3),
Fuisz (21/3), Nagy D. (9), Kardos (9),
Hegyi. Csere: Herman A. (5), Horváth E. (8), Gutai, Bernáth, Buti (2),
Karancz. Edzõ: Zsámár Krisztián.
A második negyedtõl a Vadmacskák  leginkább Fekete és
Fuisz kosaraival  már húsz ponttal is elhúzott, amit a mérkõzés végéig meg is tudtak tartani.
Zsámár Krisztián: Végig vezetve
magabiztos gyõzelmet arattunk.
Kecskeméti KC (11.)  Kanizsai Vadmacskák SE (10.) 87-64
(31-14, 23-12, 17-24, 16-14)
Kecskemét, 50 nézõ. Vezette:
Nepp, Konrád. Kanizsa: Fekete
(25/3), Fuisz (11), Nagy D. (6), Hegyi (10/3), Kardos (2). Csere: Herman A. (10), Bernáth, Karancz, Buti. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Dekoncentráltan kezdték a találkozót a vendégek, akiknek vesszõfutása az egész meccsen folytatódott.
Zsámár Krisztián: A játék minden elemében alulmaradtunk a
kecskeméti csapat ellen.
Kanizsai Vadmacskák SE (9.)
 Debreceni EAC (10.) 64-58
(21-11, 18-21, 11-10, 14-16)
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Minár Cs., Koncsek B. Kanizsa:
Fuisz (22/6), Herman A. (12/3), Kardos (10), Fekete (10), Hegyi (2). Csere: Nagy D. (8), Bernáth, Karancz,
Gutai. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Elhúztak ellenfelüktõl az elején
a kanizsaiak, s onnan a debrecenieknek már csak felzárkózniuk sikerült. A gyõzelem a hozott eredményeikkel együtt a 9. hely megszerzését jelentette a Vadmacskáknak.
P.L.

VEGYES
Régi tárgyakat vásárolnék: térkép,
fotó, porcelán, kerámia, karóra, bizsu,
stb. Érd.: Nagykanizsa, 06-30-3328422 (7722K)
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Esztergomban rendeztek kadet
kard elõválogatót, amely már a
következõ évi versenyszezonra
válogat. A Nagykanizsai TE 1866
kadet korcsoportos kardozói is
pástra léptek (Milassin Mór, Dobó Ádám, Krasznai Kristóf, Abay
Nemes Ádám és Horváth Barna)
és a válogatót az NTE tehetsége,
Milassin Mór (képünkön) nyerte.
A hazai válogatók alapján felállított rangsor szerint utazhatnak majd
a versenyzõk a külföldi kadet Európa körversenyekre és Világkupákra.
A kadetoknál minden nemzetbõl a
legjobb 20 vívó képviselheti majd
hazáját 2015 szeptemberétõl.
Kadet korcsoportos kard elõválogató, Esztergom. NTE-s eredmények. Férfi kard elõválogató (40
induló): 1. Milassin Mór (képünkön), ... 24. Abay Nemes Ádám,

25. Dobó Ádám, ... 34. Horváth
Barna, ... 39. Krasznai Kristóf.
 Az elõválogató eredményével
maximálisan elégedett vagyok, és
nagyon örülök Milassin Mór gyõzelmének  fogalmazott edzõje,
Piecs Adrienn.  Elsõ éves lesz ebben a korosztályban szeptembertõl
és ez az eredmény a jövõre nézve
mindenképp biztató. Sportolónkra
még vár egy nagy feladat a hétvégén, hiszen a hétvégén a serdülõk
magyar bajnokságát rendezi Nagykanizsa, Mór pedig kétszeres címvédõként lép pástra hazai pályán. Nem
titkolt célunk, hogy sorozatban harmadszor is magyar bajnoki címet
szerezzen. A versenyre várunk minden érdeklõdõt, mindkét nap 10 órától kezdõdnek a küzdelmek a Russay Olivér Tornacsarnokban.
P.L.

Képviselõi fogadóóra
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan
házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2015. május 29-én
(pénteken) 17.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).

Forgalomkorlátozás
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
2015. május 22-én (pénteken) kerül sor a Szeretem Kanizsát Fesztiválra az Erzsébet téren. A rendezvény napján 2015. május 22. 05,00
órától május 23. 08,00 óráig lezárásra kerül a Magyar Külkereskedelmi Bank és a Polgármesteri Hivatal elõtti útszakasz illetve május 22.
17.30-tól május 23. 01,00 óráig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ
út és a Rozgonyi út közötti szakasz.
A lezárás miatt a szervezõk kérik szíves türelmüket és megértésüket.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Hétvégén serdülõ
ob Kanizsán
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Kanizsa  Hirdetés

2015. május 21.

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

Véradás - Vöröskereszt
2015.05.26. (kedd) Garabonc 10:00  12:30 óra.
2015.05.26. (kedd) Ligetváros  Voke Kodály 14:00  16:00 óra.
2015.05.28. (csütörtök) Tesco 13:00  17:00 óra.

