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ÜNNEPELJ
VELÜNK!
A 25.-ék a kedvezményes
tanfolyamok napjai lesznek
február, március és április
hónapokban!
Jelentkezz iskolánkba moped,
motor és személygépkocsi
kategóriában, és
a KRESZ tanfolyamdíj ára
cégünk fennállásának
25. évfordulója alkalmából
MOST CSAK 5000 FT!
Tanfolyamok nyitónapjai:
Február 25. (szerda). Tanfolyam indul:
március 5. (csütörtök) 16 óra!
Március 25. (szerda) hétközi
8.00 - 11.00 óra, 13.00-16.30 óra
Április 25. (szombat) hétvégi 9.00 óra

25 ÉVE KÉPEZZÜK
A VEZETÕKET!
(Stat.2014-3-4 né. VSM: B
E: 74,5%-79,17%. F: 71,43%-75%
C E: 83,33%-100%.
ÁKÓ: B Gy: 108,24%-130,05%.
C Gy: 100,69%-101,72%)

Április végére befejezõdhet a
Principális-csatorna mederkotrása
Rendkívüli kormányzati forrásból, mintegy 135 millió forint
felhasználásával zajlik a mederkotrás a Principális-csatornán,
ahol a múlt év õszén rekordmagas vízállás okozott elöntéseket mondta el Nagykanizsán tartott
sajtótájékoztatóján pénteken a
Zala megyei kormánymegbízott.
Rigó Csaba  aki egyben a megyei védelmi bizottság elnöke is  a
helyszínbejárás kapcsán felidézte,
hogy 2013 tavaszán az olvadáskor,
majd 2014 õszén a hatalmas esõzések után alakult ki rendkívüli helyzet, amelynek egyik megoldásaként
két szakaszon kezdõdhetett meg
nemrég a mederkotrás. Alsórajk és
Magyarszerdahely között 14, továbbá Nagykanizsán a kiskanizsai és a
bajcsai városrész között 9 kilométeren tisztítják meg a növényzettõl a
medret és eltávolítják az iszapot.

A Zala Megyei Védelmi Bizottság minél elõbbi megoldást szorgalmazott, amelyhez a szükséges
135 millió forintot rendkívüli kormányzati forrásból a Belügyminisztérium biztosította. Az ebbõl
megkezdett mederkotrásnak köszönhetõen a késõbbi nagy menynyiségû víz már sokkal gyorsabban tud levonulni a Murába torkolló csatornán keresztül.
A kormánymegbízott jelezte
ugyanakkor azt is, hogy ez még
nem a végleges megoldás, az alacsonyan fekvõ területek elöntése
ellen Nagykanizsán például gátépítésre is szükség lesz.
Kitért arra is, hogy a nagy
mennyiségû csapadék által tavaly
õsszel okozott villámárvizek után
felmérték a szakemberek Zalában
az árvízveszélyes körülményeket.
A megállapítások kapcsán azután
megerõsítették a lendvadedesi, a

kávási és a zalaszentgyörgyi víztározót, illetve további hasonló létesítmények építését is tervezik. A
Murán pedig még az idén elvégezhetik 2,8 milliárd forintos költséggel a murakeresztúri öblözet gátjának megerõsítését.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere a Principálison zajló
munkálatokról azt mondta: ha az
idõjárási körülmények engedik,
április végére befejezõdhet a mederkotrás. Hozzátette, hogy a kiskertekben és a pincékben álló
rendkívül magas szinten lévõ talajvízzel  amit a korábbi nagy
mennyiségû csapadék okozott ,
sajnos nem nagyon lehet mit kezdeni, de a mederkotrás és a tervezett gátépítés legalább az elöntésektõl megkíméli az alacsonyabban fekvõ területeket.
MTI-Kanizsa
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 A pletykákkal ellentétben
nem várható intézményünkben
osztálybezárás  ezt jelentette ki
a Magyar Ápolók Napja alkalmából tartott szerdai ünnepélyen dr. Brünner Szilveszter, a
Kanizsai Dorottya Kórház fõigazgatója.
A rendezvény apropóját az
ápoló szakma meghonosítója,
Kossuth Zsuzsanna születésének
évfordulója szolgáltatta, amit 
egy tavaly elfogadott határozatnak köszönhetõen  idén ünneplünk elõször. A Kanizsai Doroty-

tya Kórházban szervezett ünnepségen Dénes Sándor polgármester emelte ki elsõként az egyik
legszebb hivatás szépségeit,
ugyanakkor áldozatteli küldetését. Mint elmondta, éppen ezért

tisztelet, köszönet és hála illeti
mindazokat, akik napjaikat a betegek gyógyításával, ellátásával
töltik.
Dr. Brünner Szilveszter, az intézmény fõigazgatója Kossuth
Zsuzsanna életérõl adott közelképet gondolataival. Hangsúlyozta:
olyan szellemiséget hordozott,
amely példaértékû. Annak ellenére, hogy hivatalos ápolói képesítése nem volt, a honvéd seregek tábori kórházainak felállításában
élen járt.
Arról a néha embertelen
munkáról szintén beszélt dr.

Brünner Szilveszter, ami az ápolónõkre hárul, nap mint nap. Kitért arra is, nem igazán megbecsült szakmáról van szó: nyugaton sokkal jobban értékelik az

ápolói hivatásban dolgozókat.
Egyúttal reményét fejezte ki az
iránt a fõigazgató, a kormányzat a
jövõben lépéseket tesz annak érdekében, hogy nagyobb anyagi,
erkölcsi tisztelet illesse az ápolókat. Majd a közelmúltban felröppent pletykákra reagált beszédében, melyek a kanizsai kórház
bezárására, átalakítására, osztályok megszüntetésére vonatkozóan kaptak szárnyra.
 Tény, napjainkban változik
az egészségügyi rendszer 
mondta elöljáróban dr. Brünner
Szilveszter. Sokan azt gondolják,
szórjuk a a pénzt... Éppen ezért
az ellátórendszert új alapokra helyezik a jövõben. A betegellátás
színvonala nem fog változni, ha

 Osztályok bezárásáról
nincs, illetve nem is lesz szó.
Hanem, ehelyett, még új szakmai profilú osztályokat is megvalósítunk terveink szerint.
Mindezeket azért mondtam el
nyíltan, hogy véget vessünk az
alaptalan pletykáknak  szögezte le a fõigazgató szavait bezárólag.
Ezt követõen Péter Zsuzsanna
ápolási igazgató beszélt a segíteni
akarás-életfilozófiájáról, ami az
ápolói szakma alappillére.
Az ünnepi megemlékezés záróakkordjaként dicsérõ okleveleket
adtak át a helyi egészségügyi intézmény több dolgozójának. Faggyasné Török Mária ápoló a neurológiáról, Pintér Istvánné asszisztens a

mégis, akkor pedig jobb lesz 
fogalmazott a fõigazgató.
 Pusztán felmerült pletykáról
van szó az osztálybezárásokkal
kapcsolatban, a Kanizsai Dorottya
Kórházban. A mi intézményünk
egy megyei jogú város kórháza:
Nagykanizsán 50 ezer embert lát
el, a környékén pedig további 5080 ezret. 2006-tól súlyponti kórházként mûködünk, ugyanis az intézményünket az említett betegellátó-létszámra fejlesztették ki. Ennek a továbbiakban is így kell maradni. A kórház vezetése azon dolgozik, hogy az illetékesek is lássák
az intézmény jövõképét  összegzett dr. Brünner Szilveszter, majd
hozzátette:

pszichiátriáról, Kulcsár Attiláné
Krisztina a fül-orr-gégészetrõl és
Vellákné Bódi Lívia, a sürgõsségi
osztályról vett át elismerést dr.
Brünner Szilvesztertõl.
A Magyar Ápolók Egyesületének dicséretét Bertók Marianna
kapta a patológiáról.
Janda Gyuláné, a kardiológia
dolgozója a fõvárosban tartott ünnepségen kapott miniszteri elismerést kimagasló, érdemes ápolónõi
munkájáért.
A kanizsai ünnepség után szakmai napra került sor, ahol különbözõ elõadásokat hallhattak a megjelentek.
Sz.Zs.
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A fenntartható regionális gazdasági fejlõdést szorgalmazzák a
jövõben a tudomány és a felsõoktatás területén  hangzott el öszszegzésképpen a Pannon Egyetem helyi kampusza és Kapronca
közös, Campus projektzáró
rendezvényén.
Mint azt dr. Birkner Zoltán, a
nagykanizsai kampusz igazgatója
a záróünnepséget megelõzõ sajtótájékoztatón elmondta, az említett,
egy éven át tartó projekt közvetlen
célja egy olyan stratégiai kutatás
megvalósítása volt, amely betekintést nyújt a határ menti térség különbözõ szegmenseibe: társadalmilag, demográfiailag, gazdaságilag egyaránt. Elsõsorban az oktatási és a kulturális tõkét szem elõtt
tartva.
 Kiemelten kell fókuszálnunk a
nemzetközi kapcsolatépítés lehe-

tõségeire is  fogalmazott dr.
Birkner Zoltán, aki hozzátette:
gazdasági versenytársak a környezõ országok tekintetében bõven
vannak. Ám ahhoz, hogy a szintjükhöz felzárkózzunk, ki kell lépnünk az 50 ezres város körzetébõl.
Egyúttal más, szomszédos megyékkel közösen térségben kell
gondolkodnunk.
A projekt jóvoltából, sok más
mellett különbözõ kutatások is készültek. Így Zala, Somogy és
Koprivnica (Kapronca)  Krizevci
(Körös) megyékben dolgozó vállalkozók munka erõpiaci igényeit is
feltérképezték, ahogy a középiskolás diákok továbbtanulási szándékát
a hangsúlyozott területeken, illetve
a megyékben lévõ egyetemek hallgatóinak munkavállalási szándékáról szintén készült felmerés.
 1520 embert kérdeztünk meg
 ezt már Maja Balasko mondta ,

Kapronca
projektmenedzsere.
Hangsúlyozta: elsõsorban a gazdasági területen tevékenykedõ vállalkozások fogalmazták meg a továbbképzés iránti igényüket, az
angol nyelv kulcsfontosságát, a
többi megkérdezett zöme pedig az
online képzéseket emelte ki. Maja
Balasko leszögezte: ami általánosan összegezhetõ a kutatás kapcsán az, hogy a különbözõ társadalmi rétegek mindegyike tudása
bõvítésében látja a jövõt, az újabb
lehetõségeket.
A felmérés végeztével a horvátmagyar fél közösen jelölte ki a legfontosabb, megvalósítandó stratégiai céljait.
 Létrehoznánk egy virtuális határ menti fejlesztési ügynökséget,

port létrehozásában is gondolkodunk. Közös kutatási területeket is
megfogalmaztunk: sok más mellett a turizmus, a víztechnológia és
az autóipar területén  így dr.
Birkner Zoltán.
Megtudtuk, a projekt lezárultával sem szûnik meg az együttmûködés a helyi egyetem és a horvát
felek közt. Ugyanis  közölte a
kampuszigazgató  a fentiekben
hangsúlyozott, tudományos alapokon született méréseket fejlesztések követik. S nem fordítva, mivel
sosem gyomorból kell fejleszteni, hanem az igények alapján.
A projektzáró ceremónián
megállapodás aláírására is sor került, ami a North University és
PEN közös, jövõbeni programja-

amely feladata a térség- és gazdaságfejlesztés, továbbá közös szakmai vásárok szervezése. Emellett
pedig határon átnyúló kutatócso-

it, együttmûködésének alapját
rögzíti.
Sz.Zs.

PEN: újabb másoddiplomás képzés indul

Ahogy fogalmazott, a képzés
mindenekelõtt valódi vállalati igényeknek felel meg, hiszen a felsõoktatási intézmény felé két nagyvállalat, a Flextronics és a GE fordult azzal, hogy a fentebb említett
képzések területén tudnának szakembereket foglalkoztatni. Így az-

Fotó: Polgár László

Új másoddiplomás képzések
indulnak a Pannon Egyetem
Nagykanizsai kampuszán, melyek a minõségügyi szakmérnök/menedzser/közgazdász irányokat foglalják magukban  tájékoztatott Dr. Kovács Zoltán
professzor, a Pannon Egyetem
Gazdaságtudományi Karának
dékánja.

tán túlnyomórészt az említett két
cég dolgozóiból töltötték fel az in-

duláshoz szükséges keretet olyan
hallgatókkal, akik az adott alap-

szakterületrõl, így mérnökként,
menedzserként vagy közgazdászként érkeztek a másoddiplomás
képzésre, és aminek elvégzése az
elektronikai valamint az autóiparban jelenthet fontos segítséget számukra. A képzés ideje három féléves.
Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató kiemelte, az említett
nagyvállalatok lépése is bizonyíték arra a szemléletváltásra, mely
szerint (már) a piac résztvevõi fordulnak a felsõoktatáshoz azzal,
hogy milyen szakemberekre is lenne szükségük. A képzés 15 fõvel
Nagykanizsán jöhetett létre.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Hársfalvi Tímea

Az innovációs terek fejlesztése a közös cél

Fotó: Szabó Zsófia
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Közgyûlés elõtt
Orbán Nándor
mellszobrának ötlete

2015. február 26.

Lebontották a Teleki utcai romos
épületeket, parkoló lesz a helyén

Balogh László önkormányzati
képviselõ interpellációjában Orbán Nándor tiszteletére állítandó
szobor tervével állt elõ. Azt kérte, a közgyûlés vizsgálja meg a
megvalósítás lehetõségét.
Ahogy kifejtette a képviselõ,
Orbán Nándor eredményes sportoló volt, a berlini olimpián 5. helyezést ért el, valamint 56-os kanizsai
nemzetõrség
parancsnokaként
szolgált, és ha kellett, tank ellen
is ment. Hozzátette, a mellszoborra már terv is van.
Dénes Sándor polgármester válaszában kifejtette, az önkormányzat támogatja a szobor felállításának ötletét, az ehhez szükséges
pénzügyi fedezetet a 2015. évi
költségvetésben biztosítják. Azonban a megvalósítás érdekében további egyeztetések szükségesek.

Mûszakilag
megoldható a
klinkertéglák beépítése
A Deák téri klinkertéglás út,
az egykori Suszter-allé burkolatával kapcsolatban intézett kérdést közgyûlési interpellációjában Dénes Sándor polgármesterhez Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke.
A képviselõ tudomása szerint a
burkolatban található keskeny betonsáv megszüntetéséhez és a feliratos téglák beépítéséhez 2013
márciusában hozzájárult az önkormányzat. A munkálatokhoz szükséges írott és íratlan téglák is rendelkezésre állnak a megfelelõ
mennyiségben, a hibás tereprész
javítása azonban azóta sem történt
meg. Véleménye szerint nem kellene megvárni a belvárosi rekonstrukciót.
Válaszában Dénes Sándor polgármester arra emlékeztette a képviselõt, hogy a 2013. március 12én kelt önkormányzati hozzájárulás tartalma szerint a munkálatokat
a Fõ utca rekonstrukciójával öszszehangoltan lehet elvégezni. Ennek az az oka, hogy a városközpont projektje érinti a burkolatot
határoló szegélyköveket is, és nem
lenne szerencsés azt kétszer meg-

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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OSB palánk veszi körül a Teleki utca sarkán álló egykori romos
házak helyét. Helyét, mert a városközpont képét rontó épületeket lebontották. Az elsõ lépés tehát megtörtént, ám hogy mi várható ezután arról Karádi Ferenc alpolgármestert kérdezte lapunk.
 A Teleki utca 4-6-8-10. alatt
állt régi, a városképet jelentõsen
rontó, romos lakóépületek elbontása befejezõdött. A terület végleges
tereprendezése még hátra van,

amelyet a kivitelezõ a jelenleg sáros, vizes talaj kiszáradását követõen fog elvégezni. A munkaterületet körülzáró palánkot addig célszerû a helyén hagyni, ameddig ez

bontani. Ennek ellenére mûszakilag természetesen van lehetõség a
betonsáv korábbi cseréjére, a
klinkertéglák beépítésére, de az
önkormányzathoz erre vonatkozó
kérelem még nem érkezett. A polgármester hozzátette: amennyiben
ilyen igény jelentkezik, akkor a
kérést a Polgármesteri Hivatal
megvizsgálja.

A munkahely létrehozásának
támogatott költsége közel 18 millió forint, melybõl nyolc munkahelyet hoznának létre. A támogatási szerzõdés megkötésének elõfeltétele, hogy az elnyert támogatási összeg és annak járulékai erejéig meghatározott biztosítékot
kell felajánlania a kft.-nek. A jelzálogjog akkor szûnik meg, ha a
támogatási szerzõdésbõl származó, illetve annak megszüntetésébõl eredõ kötelezettségeinek a kft.
maradéktalanul eleget tett. A pályázatban két év foglalkoztatási
kötelezettséget írnak elõ, erre az
idõszakra lenne szükség a fedezetre (a 18 millió forint 150 százalékának erejéig), mely ebben az
esetben a város tulajdonában álló
Sabján Gyula utcán lévõ épület
lesz.

Kezességet vállalt
a város a szociális
foglalkoztató
pályázatáért
A közgyûlésen elfogadták a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. által pályázaton elnyert összeg biztosítékaként a jelzálogjog bejegyzésére vonatkozó javaslatot.
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be a szociális- és
nyujdíjpolitikáért felelõs miniszter által a megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása érdekében munkahelyteremtés támogatására kiírt pályázatára.

Útburkolati jelekrõl
és közvilágításról
A megkopott útburkolati jelek javítására és a város közvilágítási lámpáinak vizsgálatára hívta fel a figyelmet közgyûlési interpellációjában Gábris
Jácint önkormányzati képviselõ.

a folyamat le nem zárul  kezdte
válaszát városunk alpolgármestere, majd a terület hasznosítására
vonatkozóan így folytatta:
 A helyi rendezési terv szerint,
településközpont vegyes kategóriába sorolt területrõl van szó, tehát a további hasznosítását is ennek az elõírásnak megfelelõen lehet jelenleg elképzelni. Rövid távon  egy járható, jelentõs beruházási költséget nem igénylõ felület
kialakítása után , a kórház környékének parkolási problémáit
tudja enyhíteni a bontással felszabadított négy telek.
A jövõt illetõen úgy gondolom,
Dénes Sándor polgármester úr, bizonyára meg fogja kérdezni a város
számára elõnyös, rövid és hosszú
távú hasznosításról az illetékes
szakbizottság véleményét és ennek
ismeretében fog dönteni a további
szükséges intézkedésekrõl  mondta Karádi Ferenc alpolgármester.
Kanizsa
Válaszában Dénes Sándor
polgármester kiemelte: a lámpák ellenõrzését a Via Kanizsa
Nonprofit Zrt. végzi. A legutóbbi, decemberi területbejárás során több mint 50 hibahelyszínt
regisztráltak, melyek között kiemelt közvilágítási helyszín 
gyalogátkelõhely, nagy forgalmú csomópont  is volt. A közvilágítás aktív elemeinek karbantartását végzõ EH-SZER
Kft-nél a feltárt hiányosságok
megszüntetését soron kívüli beavatkozásként megrendelték.
Az üzemeltetõ egyben felszólította a javítást végzõket a lakossági hibabejelentésekre történõ gyorsabb reagálásra és a
szerzõdés szerinti rendszerellenõrzések gyakoribb elvégzésére.
A képviselõ kopott útburkolati
jeleket érintõ felvetésére Dénes
Sándor a korábban adott válaszát
ismételte meg: felújításukra legkorábban 2015 tavaszán, nyár
elején kerülhet sor, mivel a jelek
tartósságát jelentõsen befolyásolhatja az útburkolat hõmérséklete.
B.E. - V.M.
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Nyugdíjasoknak az Erzsébet-programról
Az Erzsébet-program nyugdíjasokat érintõ pályázatáról tartott sajtótájékoztatót Budavölgyi
Kálmán, a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület elnöke.
Az elnök elöljáróban elmondta:
az Erzsébet-program, Európa
egyik legnagyobb szociális üdülési
programja, 2012 óta az egészség
megõrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elõsegítése érdekében
kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasokra is.
A számukra idén megnyílt kiírásokra négy hét leforgása alatt több
tízezren pályáztak. A Civil iroda
által mûködtetett Erzsébet-program Pályázati Ponton keresztül
több mint 300, Nagykanizsán
mintegy 700 fõ adta be támogatási
igényét.
Budavölgyi Kálmán utalt arra is,
hogy Zala megyébõl 2013-ban
több mint kétezren vettek részt az
Erzsébet-programban. 2014-ben
már mintegy háromezren kaptak
üdülési lehetõséget, köztük 1000
nagycsaládos, több mint 1000

nyugdíjas, és több mint 1000 gyermek nyaralt Erzsébet-táborban. A
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványtól származó információ szerint az Erzsébet-program nyugdíjasok számára meghirdetett 2015.
évi pályázataira Zala megyébõl
közel 2500 (a szociális üdülési pályázatra több mint 1000, a kedvezményes fürdõjegy pályázatra pedig közel 1500) érintett jelentkezett.
Az elbírálásról  melynek feldolgozottsága közel 75%-os, folyamatosan érkeznek a visszajelzések.
Az elnök újdonságként megemlítette, hogy a bírálati szempontrendszernél változás történt.
Amíg az elmúlt évben a keretöszszeg kimerülését követõen lezárták a pályázatot, addig idén folyamatosan fogadták a jelentkezéseket a teljes projektidõszak alatt. A
beadott pályázatok nagy száma
miatt azonban a visszatérõ pályázók jelentõs hányadának nem tudnak lehetõséget biztosítani ebben
az évben.

számon, munkanapokon 8:0016:00 óra között; személyesen az
Erzsébet-program Pályázati Pontokon, ott, ahol a pályázatot benyújtotta.
Választani 34 üdülõ közül lehet,
ahol 4-6 napot tudnak elõ-, illetve
utószezonban eltölteni. Ezek közül
4 helyszínen teljes ellátással (Balatonvilágos, Nyíregyháza, Siófok,
Balatonöszöd), 2-ben félpanziós
ellátással (Budapest, Balatonszemes), míg 27-ben ellátás nélkül
fogadják a vendégeket. Idén zalai
helyszínek  Hévíz, Zalakaros,
Lenti  is megjelentek a választható üdülõk között.
A fürdõk esetében szélesebb a
kínálat, 80 közül lehet választani. Az elnyert támogatás felhasználható a belépõjegy megváltására, a választott fürdõhelyszíntõl függõen legalább öt, legfeljebb harminchárom alkalomra. A
zalai fürdõk között Hévíz, Kehida,
Lenti,
Zalakaros
és
Zalaszentgrót szerepel.

Kedvezõ elbírálás esetén az
ügyfélnek a pályázati azonosító
számával fel kell keresnie az
OTP bankfiókot, ahol be kell fizetnie az önerõt. Ez fürdõbelépõnél 2500, üdülésnél 5000 forint.
Ezt követõen, amennyiben rendelkezik Erzsébet kártyával,
módja van kiválasztani a számára
megfelelõ üdülõhelyszínt, illetve
már fel is keresheti a kiválasztott
fürdõhelyet. Ha még nincs Erzsébet kártyája, akkor viszont meg
kell várni, míg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kipostázza
a címére, és csak ezt követõen
történhet meg a kiválasztás. Fontos információ még, hogy a szállásfoglalásra csak 2015. április 5ig van lehetõség. A foglalásra az
Erzsébet Kártya száma, az adóazonosító jel, valamint a pályázati azonosító szám együttes megadásával, az alábbi lehetõségek
bármelyikének igénybevételével
van mód:
A
www.erzsebetprogram.hu
honlapon keresztül; telefonon, a
06/1 371 3242 ügyfélszolgálati

B.E.

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

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

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2015. március 31-ig érvényes.

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Két tornaszobát adtak át

Ahogy Faller Zoltán igazgató
elmondta, az iskolai Szülõi munkaközösség, az önkormányzat és
szponzori támogatás segítségével
két régi tantermet újítottak fel,
ahova sportpadlót fektettek, kifestették a falakat és felületkezelési
munkákat is végeztek. Minderre
közel egymillió forintot költöttek.

A Zrínyi Miklós  Bolyai János Általános Iskola Zrínyi Miklós Tagintézményének Szent Imre utcai telephelyén két tornaszobát alakítottak ki, melyet a
gyerekek már birtokukba is vehettek. A beruházás a mindennapos testnevelés megvalósítását
segíti elõ.

 Az alsó tagozatos tanulók
sportóráinak megtartásában nagy
elõrelépést jelent a helyiségek
használatba vétele. Minden iskolában gondot okoz a felmenõ rendszerben zajló heti öt testnevelés óra
megtartása. Ennek a helyzetnek az
optimalizálása érdekében alakítottuk ki a gyerekeknek a tornaszobákat  hangsúlyozta az igazgató.
Hozzátette, csoportbontásos formában lehetõség van a tanulók állóképességének növelésére, a
rendszeres mozgásra és játékra.
Lehetõségük nyílik a mozgáskoordináció fejlesztésére és az esztétikus testképzésre.
A tornaszobák átadóján Horváth
István, a NaGESZ igazgatója és
Tóth Nándor alpolgármester is
részt vett, aki elmondta, az önkormányzat segíti az iskolákat abban,
hogy megteremtsék a mindennapos testnevelésóra tárgyi feltételeit. Éppen ezért, idén a palini és a
miklósfai városrészben mûfüves
pályát létesítenek.
V.M.

Lezárult a szemléletformáló projekt
A Piarista Iskolához kapcsolódó rendház és fiúkollégium nagy
átalakuláson esett át az elmúlt
két évben egy 2013-ban elnyert
Ökollégium  Játsszunk zöld lapokkal elnevezésû fenntarthatósági projektnek köszönhetõen,
mely pályázat most zárult le. A
program eredményeinek összegzésére a Piarista Iskola rendezvénytermében került sor.
Az uniós támogatásnak és a Piarista Rend Magyar Tartománya saját
forrásának köszönhetõen az építési
munkálatok mellett másfél éve egy
fenntartható, környezetbarát technológiákat népszerûsítõ információs
központ is létrejött. A teljes beruházás közel 143 millió forintba került.
A záró rendezvényen a megjelenteket Nyeste Pál igazgató köszöntötte.
 Az Ökollégium céljai segítették
intézményünk környezeti nevelési
programját, amelynek alapelve a teremtett világnak, mint létezõ értéknek a tisztelete és megõrzése. A
környezettudatos magatartás, a környezetért felelõs életvitel formálása
Isten teremtõ tervébe illeszkedik.
Életünket nem rendezhetjük csupán
hasznossági szempontok szerint 
mondta az igazgató atya.
A rendezvényt Tóth Nándor alpolgármester nyitotta meg, aki a környe-

Az 5 Perc Angol lett
a világ legjobb
angolnyelv-oktató
portálja
A magyar fejlesztésû weboldalt immár másodszorra kiáltották ki a világ legjobb angolnyelv-oktató portáljának.

A magyar fejlesztésû weboldalt
immár másodszorra kiáltották ki a
világ legjobb angolnyelv-oktató
portáljának. Az 5 Perc Angol maga mögé utasította a BBC, a British Council és a Cambridge Dictionary oldalát is.
A világ egyik legnagyobb és
legjelentõsebb angolnyelv-oktató
kiadványokat gyártó és forgalmazó kiadója, a Macmillan Education által meghirdetett Love English Awards elsõ díját idén, akárcsak 2012-ben a magyar 5 Perc
Angol nyerte el, olyan versenytársakat maga mögött hagyva, mint
például a BBC Learning English
vagy a British Council weboldala.
A díjjal a kiadó a világ legkedveltebb, ugyanakkor legsokoldalúbb és legelhivatottabb online angol nyelvoktató portáljait díjazza.
A remek hírt nekünk kanizsaiaknak még kedvesebbé teszi, hogy
az oldal tulajdonosa Tóth Péter
nagykanizsai illetõségû és a Cserhátiban érettségizett.

Fasching a Thúryban

Fotó: Varga Mónika
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zetvédelem és a jövõ nemzedékének
fontosságát hangsúlyozta, hiszen elhanyagolhatatlan, hogy milyen környezet vesz bennünket körül.
A kétéves projekt eredményeit
Bali Judit projektkoordinátor és Király Gellért pályázati projektmenedzser ismertette. Ahogy elmondták,
az elmúlt másfél év alatt a kiállítótérrel, bemutatótáblákkal, installációkkal ellátott öko-kollégiumot közel 3500 érdeklõdõ látogatta meg.
Ez idõ alatt 75 szemléletformáló,
zöld megoldásokat bemutató, interaktív foglalkozásokkal és filmvetítéssel egybekötött rendezvény valósult meg neves szakemberek közremûködésével, melyen az iskola diákjain kívül a városban és a megyében mûködõ iskolákból érkeztek az

érdeklõdõk. A rendelkezésre álló
összegbõl az Ökollégium kialakításán túl egyéb korszerûsítéseket is elvégeztek. Az épületet energiahatékonyságot növelõ mûszaki megoldásokkal újították fel, az udvarra
komposztálót telepítettek, valamint
létesítettek egy harmincnégy férõhelyes fedett kerékpártárolót is.
Az Ökokollégium diákképviselõinek élménybeszámolóját követõen Gyenes Viktor, környezettudományi doktorandusz, a Pannon
Egyetem óraadó tanára a környezetpedagógia fontosságáról beszélt, a módszerekrõl és lehetõségekrõl adott átfogó ismereteket a
résztvevõknek.
V.M.

Harmadik alkalommal rendezték meg a Dr. Mezõ Ferenc 
Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry György
Tagintézményében a hagyományos Német Farsangot. Az európai kultúrkörbe is illeszkedõ
nemzetközi német farsang célja
a nemzetközi értékmegõrzés.
Ahogy Rábavölgyi Attila, tagintézmény-vezetõ elmondta, a közel

két és fél órás megmérettetést a
német nyelvi munkaközösség és
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szekció szervezésében jöhetett létre, melyen hét, egyenként öt fõs
csapat mérte össze tudását. A farsangi vetélkedõ nemzetközi, hiszen a csáktornyai testvériskola is
képviseltette magát egy csapattal,
továbbá a város középiskolái, így a
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézményébõl, a Batthyány Lajos
Gimnázium, a Piarista Iskola, a Dr.
Mezõ Ferenc  Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola
Mezõ és Thúry Tagintézménye
egyaránt.
A csapatoknak a nevükhöz fûzõdõ, egyéni jelmezben kellett megjelenniük és a bemutatkozniuk. A
különbözõ játékos ügyességi feladatok, és a hétvégi kiránduláshoz
köthetõ kérdések után a farsangi
finomságokat méltatták az édesszájú konyhamesterek.
Eredmények:
1.
helyezés
Schwarzes Brot (Thúry I.), 2.
helyezés Super Mäuse (Dr. Mezõ), 3. helyezés Piar Piraten (Piarista Gimnázium).

Farsangi felvonulás,
kiszebáb égetés
Miklósfán
Húshagyó kedd a farsangi idõszak utolsó napja. A mulatságok,
bálok befejezõdnek, s kezdõdik a

húsvétig tartó nagyböjt ideje.
Ezen a napon még egy utolsót
mulatunk, hangoskodunk, hogy
aztán elbúcsúztatva a telet, várjuk a tavasz eljövetelét.
A Miklósfai Óvoda apróságai és
dolgozói is jelmezt öltve járták végig a település utcáit, hogy énekükkel, hangszereikkel, egy kis
karneváli hangulatot varázsoljanak
Miklósfára, ezen a szép napfényes
napon.
A hangos zenebona kicsalogatta
a városrész lakóit az utcákra, akik
örültek e régi hagyomány újraéledésének, hiszen régebben ezen a
napon fiatalok, idõsebbek is maskarába bújva járták a házakat, fakanálra gyûjtötték a fánkokat, s
egy utolsót még mulattak. Hagyományaink megismertetése, újra-

élesztése fontos feladatunk. A szülõk, lelkesen támogatták a programot. Friss fánkkal, sütivel, teával
kínálták a felvonuló gyerekeket. A
vidám maszkák, kicsit megfáradva
érkeztek vissza az óvodába, ahol
már lobogó tûz várta, hogy a kiszebábot, ami a rosszat, betegséget
jelképezi, elégessük.
A babona szerint a kiszebáb elégetése minden bútól, bajtól megszabadít minket, ezáltal helyt ad a
jónak, egészségnek, megújulásnak.
A máglyát körbeállva, télûzõ, tavaszváró versek, dalok kíséretében
vetettük máglyára a kiszebábot, és
annak elhamvadásáig daloltunk,
verseltünk közösen.
A farsang az óvodai élet egyik
legkedveltebb, legszínesebb idõszaka. Több héten keresztül, számos tevékenység során ismerkednek a kicsik a farsangi népszokásokkal, hagyományokkal. Ennek
keretében álarcokat, bábokat készítenek, jelmezt öltenek, mulatoznak, báloznak. A téli ünnepkört pedig a nagyon látványos, mindenkinek élményadó farsangi felvonulással és kiszebáb égetéssel zártuk
 számolt be lapunknak Geröly
Krisztina tagóvoda-vezetõ.

Elûzték a telet!
A Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola 6. évfolyamos tanulói minden évben megtekintik a
mohácsi busójárást. Ebben az
évben számunkra is lehetõség
nyílt erre  kezdték beszámolójukat Puskár Lili és Tatár, Anna
a Kõrösi Csoma Sándor 
Péterfy Sándor Általános Iskola
Székhelyintézmény tanulói.
A kirándulásunkat megelõzõ
napokon aggódva hallgattuk az
idõjósokat, milyen idõt jöven-

dölnek vasárnapra. Szerencsére ragyogó napsütésre ébredtünk február 15-én.
Mohács felé haladva hallhattunk
a mohácsi csatáról, a török hódoltságról és a busójárás eredetérõl.
Odaérkezvén már hatalmas volt
a tömeg. Hozzánk hasonlóan sokan voltak kíváncsiak a farsangi

sokác néphagyományra, a busójárásra. Rengetegen sétáltak a bemutatókkal, árusokkal, ételes-italos
sátrakkal bõvelkedõ utcákon.
Több helyen a Duna-part felé hangos kereplõkkel, kolompokkal
igyekvõ, félelmetes álarcot viselõ
busók, boszorkányok, sokác-lányok, maskarásokejtettek ámulatba bennünket. Nagy élmény volt
számunkra, hogy fotózkodhattunk
velük.
A Sokác-révben láttuk a régi hagyományt felelevenítõ, túlsó partról csónakkal átkelõ busókat. A
busófelvonuláson 1200 körüli jelmezes vonult a fõtérre. Mi sorfalat
álltunk a menet mentén.
A busók fából faragott kerepelõkkel riogattak bennünket, meghúzogatták a hajunkat, fõleg a lányokét. A szemünkbe húzogatták a sapkánkat, lisztet, tollat, faforgácsot
szórtak ránk. Adtak cukorkát is.
Csak jöttek, jöttek a busók... különféle járgányaikkal, ördögszekerekkel, hatalmas kereplõkkel, kürtökkel, buzogányokkal, ágyúkkal.
Mind más és más álarcot, bundát,
lábbelit viselt. Óriási élmény volt!
Amikor a telet jelképezõ koporsót a Dunahullámaira bízták a busók, mi is ujjongtunk velük együtt.
Több tízezres tömeggel együtt
néztük végig a telet, a hideget, a
fagyot és a betegséget megszemélyesítõ kiszebáb máglyán való elégetését, körültáncolását.
Mindnyájan örülünk, hogy részesei lehettünk a tél elûzésének és
a mohácsiak messze földön híres
és ismert látványos karneváljának.

Suli-Muri
a piaristáknál
A nagykanizsai Piarista Iskolában szombaton ismét megrendezésre került a hagyományosan
nagycsoportos óvodásoknak és
szüleiknek szóló Suli-Muri.
A program gitáros közös énekléssel kezdõdött, majd az iskola
tanulói verses mesével szórakoztatták a gyerekeket. A kézmûves
foglalkozást követõen a tanító
nénik agapéval, szeretetvendégséggel kedveskedtek a kis vendégeknek, akik a délelõtt hátralévõ
részében megismerkedhettek a
néptánc alaplépéseivel. Mindeközben a szülõknek az intézmény igazgatója, Nyeste Pál
Sch.P tartott tájékoztatást az iskolában folyó oktató-nevelõ
munkáról.
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A vidám délelõttnek március 7én, 9.30-kor lesz folytatása, amikor a tanító nénik ismét szeretettel
várják az iskola iránt érdeklõdõ
családokat. Az iskolába hívogató
rendezvénysorozat március 18-19én nyílt tanítási órákkal zárul.

Újra vízfogyasztást
népszerûsítõ
kampány indul
az iskolákban
Idén is meghirdeti ivóvíz-fogyasztási kampányát a magyar
általános iskolák számára az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI);
március 23. és 27. között a gyerekek az OÉTI által kidolgozott,
kreativitást, ügyességet igénylõ
feladatok, játékos programok és
interaktív oktatóanyag segítségével ismerkednek az egészséges
folyadékfogyasztási szokásokkal.
A hatodik alkalommal meghirdetett vízfogyasztást népszerûsítõ
Happy-hét célja, hogy minden iskolában a mosdón kívül is biztosítva legyen a gyerekek számára az
ingyenes vízvétel lehetõsége, valamint, hogy a vízfogyasztás növelésével párhuzamosan csökkenjen a
cukrosüdítõ-bevitel és ezáltal a
gyermekkori elhízás elõfordulásának gyakorisága  olvasható az
MTI-hez eljuttatott közleményben.
A program egy hete alatt a tanulók a gyakorlatban is megtapasztalhatják a vízfogyasztás elõnyeit:
az OÉTI közremûködésével az iskolák nagy részét vízforgalmazó
vállalatok látják el ballonos vagy
palackozott vízzel, máshol az iskolai étkezõbe, osztálytermekbe kihelyezett, vízzel telt kancsók és
egyéb megoldások révén biztosítják a mosdón kívüli vízvételt.
Közölték: a kezdeményezéshez
csatlakozni kívánó általános iskolák
regisztrálása már elindult, és a programot sikeresen teljesítõ iskolák nyereményjátékon vesznek részt. A
Happy-hét fõdíja egy harminc tanuló
részére szervezett, játékos oktatással
(folytatás a 8. oldalon)
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(folytatás a 7. oldalról)
egybekötött fõzõtanfolyam, és a
program résztvevõi között egy milánói expólátogatást is kisorsolnak.
Jelezték: a program aktualitását
idén a Milánói Világkiállítás
egészséges táplálkozáshoz kapcsolódó filozófiája is erõsíti; a május
1. és október 31. között megrendezendõ nemzetközi eseményen a
víz kiemelt helyen szerepel a tematikában.
A tavalyi vízfogyasztást népszerûsítõ programhoz összesen 144
oktatási intézmény több mint
43500 tanulója csatlakozott, és a
Happy-hét hosszú távon is eredményesnek bizonyult: a diákok
egészségesebb folyadékfogyasztási szokásokat alakítottak ki, az
évek során több iskolában beszüntették a cukros üdítõk árusítását és
a szülõk segítségével ivókutakat,
ballonosvíz-adagolókat helyeztek
ki  írták.
Az intézmények jelentkezését
legkésõbb 2015. február 27-ig várják a happyhet@oeti.antsz.hu címen.

 hegedû, (felkészítõ tanáruk:
Jakobovics Árpád). Lukács Anna 
hegedû (felkészítõ tanára: Vida
Tamásné). Szirtes Berta  szolfézs
(felkészítõ tanára: Vajda Zsuzsanna). Horváth Bálint  trombita
(felkészítõ tanára: Tatár Csaba).
Kéthelyi Gergely  trombita
(felkészítõ tanára: Kéthelyi Kornél).
Magyar Pétert a zsûri  az arany
oklevélen kívül  különdíjban is
részesítette, valamint meghívást
nyert a Sistrum Gálahangversenyére. Mindemellett Kollonay
Zoltán korrepetítor a legjobb zongorakísérõ díját vehette át.

Fergeteges farsang

A fárasztó nap után az irodalomszeretõ fiataloknak felüdülés volt
ez az óra, mely során jobban megismerhették Erikát, és betekintést
nyerhettek a költészet világába,
annak árnyoldalát is beleértve. Elmesélte, hogy milyen rögös utat is
kell bejárnia annak, aki a mûvészetben elismertségre vágyik. Õ
maga úgy tartja, hogy kellõ kitartással bármit elérhet az ember, ám
a jó pap is holtig tanul, és még a sikerek sem feledtették el vele azt,
hogy honnan indult, és hová tart.
Hétköznapi ember vagyok, aki
szeret írni  mondja szerényen,
noha több díjat is kapott, a Szárnypróbálgatók nevû nemzetközi alkotóversenyen az Idõkerék címû
versével elsõ helyezést ért el, és elsõ kötete is megjelent, melyet gyakorlatilag önerõbõl adatott ki, Pillangószárnyak címmel. Könyvéhez többnyire a magánéletébõl merített ihletet, magát a pillangószárnyat a vágyakkal, az álmodozással azonosítja, illetve a kötetet
nem csak szonettjei és ritmikus
szabadversei töltik ki, hanem képek is, hiszen a párja remek fotós,
a borítón pedig egy barátja festménye díszeleg.
Azt mondják, az írás utáni vágy
lényünk legmélyebb bugyrában
gyökerezik. Olykor a kerítésen túlra nézünk inspirációért, máskor
elég egy saját élmény is. Mindenki
a maga módján és úgy csinálja,

Színes, maskarás felvonulással,
jelmezversennyel, csapatok közti,
vidám, játékos ügyességi vetélkedõvel egybekötve farsangoltak a
Családok Átmeneti Otthonában.
Mint a képbõl is látszik, a hangulat
fergetegesre sikeredett. A zene, a
tánc és a közösen elfogyasztott
fánk már csak ráadás volt.

Ezüst, arany, különdíj
A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
növendékei szép sikereket értek
el a XIII. Sistrum Regionális
Zenei Versenyen.
Nívódíjban részesült: Tálos
Gergõ  trombita (felkészítõ
tanára: Tatár Csaba) és Magyar
Péter  trombita (felkészítõ tanára:
Tatár Csaba). Arany oklevelet
kapott: Lukács Anna  szolfézs
(felkészítõ tanára: Vajda Zsuzsanna). Ezüst oklevélben részesültek:
Vanyó Ingrid  hegedû, Düh Anna

Rendhagyó
irodalomóra
a Mezõben
A napokban a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium 11.-es diákjainak volt szerencséjük megismerni Szabó Erika költõnõt egy kivételes magyar fakultáció keretein
belül.

2015. február 26.
ahogy tudja. De mitõl lesz valaki
jó író? Mikor mondhatjuk magunkra, hogy sikeresek vagyunk?
Talán Erika választ adhat a kérdéseinkre március 4-én, 18 órakor
a HSMK emeletén  küldte el lapunknak K. Gerõ Jusztina Nemere
Judit és Németh Máté 12.A osztályos tanulók beszámolóját.

tuk meg a hajnalig tartó, fergeteges
hangulatú bál szervezõjétõl, Horváth Gábor igazgatóhelyettestõl.
További képek az iskola közösségi
oldalán.

Átmeneti szabályozás
lép életbe
a szakképzõ
Farsangoltak a piaristák iskoláknál

A hétvégén került megrendezésre az alapításának 250. évfordulóját ünneplõ Piarista Iskola
farsangi bálja, mely a jubileumi
programok elsõ állomását jelentette.
A rendezvényen jelen volt Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ és Labancz Zsolt piarista tartományfõnök is. Az iskola tornaterme teljesen megtelt a lelkes szülõkkel és kollégákkal, akiknek az
intézmény vezetése ezúton is háláját fejezi ki a támogatásért!  tud-

Átmeneti szabályozást léptet
életbe a szakképzõ iskolák felvételi eljárásánál a kormány, miután
a februári, szakmaszerkezeti döntésrõl szóló kormányrendeletben
a korábban közzétett tervezethez
képest megváltoztak a keretszámok és a képzési irányok  derül
ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleményébõl.
A tervezett képzési irányok, keretszámok a társadalmi egyeztetés
során már tavaly szeptemberben
ismertté váltak  írja az NGM.
A tájékoztatás szerint az elõzetes tervezethez képest kedvezõbb
helyzetbe kerülõ, új szakmák indítására lehetõséget kapó szakképzõ
intézmények számára a kormány a
vonatkozó szabályok és határidõk
ideiglenes módosításával megteremti a lehetõséget a felvételi eljárásba történõ bekapcsolódásra és a

Felhívás pedagógus
díszdiplomák igénylésére
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a
kiemelkedõ munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a
Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas
pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata - ha van
ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról letölthetõk (e-ügyintézés), vagy a
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. emelet 15.) átvehetõk.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugállományú pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2015. március 1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán
és Hatósági Osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
Díszdiplomához szükséges iratok:
- kérvény a díszdiploma készítéséhez,
- nyilatkozat az adóbevalláshoz,
- kitöltött nyomtatvány a felsõfokú intézmény felé,
- meghatalmazás.
Kérjük hozza magával a következõ dokumentumokat:
- munkakönyv vagy határozat az öregségi nyugdíj megállapításához,
- önéletrajz,
- eredeti oklevél, vagy korábbi díszdiploma másolata.
A felhívással kapcsolatban érdeklõdni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334).
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2015. február 26.
kapott új képzési lehetõségek keretszámainak feltöltésére. Ehhez
kapcsolódóan az érintett szakokra
jelentkezõ tanulóknak is lehetõségük lesz az eredeti továbbtanulási
szándékuk és jelentkezésük megváltoztatására  derül ki a minisztérium közleményébõl.
Több szakképzõ iskola ugyanakkor a társadalmi egyeztetésen
megismert tervezettõl eltérõ, azt
meghaladó mértékben, felesleges
kockázatot vállalva tervezte meg a
felvételi keretszámait és fogadta a
tanulói jelentkezéseket  írja az
NGM. A tanulókat azonban emiatt
nem érheti hátrány, mert képzésük
más, a jelentkezési lapjukon másodikként, harmadikként megjelölt
szakképzõ intézményben megvalósulhat  teszik hozzá.
A megváltozott felvételi lehetõségekrõl, valamint az iskolák és a
szülõk ezzel összefüggõ teendõirõl
az Oktatási Hivatal honlapján közzétett tájékoztató segíti az iskolákat, amelyet elektronikus úton
közvetlenül is megkaptak  olvasható az NGM közleményében.

Telet búcsúztattak
a nyugdíjas
pedagógusok
Vidám farsangi délutánnal
búcsúztatták el a telet a nyugdíjas pedagógusok a Medgyaszay
Házban.
Gerencsér Györgyné klubvezetõ elmondta, mindenki friss fánkkal, süteménnyel és itallal érkezett a feldíszített terembe. A
program felelõsei gyönyörû terülj-terülj asztalkát varázsoltak,
majd lázas készülõdésbe kezdtek

a szereplõk. A középiskolás diákok, akik a Batthyány, Thúry és a
Cserháti Szakközépiskolából érkeztek, versekkel, dalokkal,
hangszeres zenével színesítették
a mûsort. Majd egy igazi csemege következett, vendégük Végh
Tiborné amatõr versmondó a Dorottya címû mûvet adta elõ. Ezt
még tetézte a vicces Két koma
címû jelenet a klub tagjainak elõadásában. Ezután indult a jelme-

zes felvonulás, ami nagy tetszést
aratott mindenki körében. Volt
közöttük arab sejk, arab nõ, cigány- és parasztasszony, mesebeli Piroska, háremhölgy, kalapos
kisasszony. A vidám zene hallatán táncra perdült a csapat és igazi jó hangulatban zárult a farsangi mulatság.
Most volt a mulatozás ideje,
máskor pedig az ismeretszerzés
és tanulás, vetélkedés a feladat.
Ahogy elmondta a klubvezetõ,
két hete az Alsóvárosi Templom
történetével és a benne lévõ mûemlékekkel ismertette meg a társaságot Boros Antal nyugalmazott
pedagógus.
Korábban
Tarnóczky Attila tanár tartott vetítettképes elõadást Nagykanizsa
szép, régi épületeirõl, nevezetességeirõl, és érdeklõdéssel figyelték Kanada gyönyörû tájait,
nemzeti parkjait Böröcz Zsolt
pedagógus vetítettképes elõadásában.
A sokrétû, színes programok
után hamarosan túrára, a
Szentgyörgyvári hegyre indulnak a nyugdíjas pedagógusok,
hogy ezzel is tegyenek egy keveset a szervezetük egészségéért.

Életöröm a Hevesi
iskola galériájában
Cserjés Gábor fotóiból nyílt
kiállítás a Hevesi Sándor Általános Iskolában, melyet Zágon
László fotómûvész ajánlott az
érdeklõdõk figyelmébe. A tárlat március 13-áig tekinthetõ
meg.
Cserjés Gábor 1971-ben született. Rendészeti szakiskolát
végzett, és ma is rendõrként
dolgozik. A fotózás kedvelt szabadidõs tevékenysége. Különösen vonzódik a természethez,
annak színeihez, fény-árnyék
játszadozásainak
világához.
Kamerájával a kedves, nyugtató
harmóniákat keresi. A napszakok közül a hajnal és az alkony
áll legközelebb lelkéhez. Talán
azért, mert leginkább ezekben
az órákban merülhet el nyugodtan, a rohanó világtól elvonultan, a fotózás örömeiben. Jól
szerkesztett emberábrázolásai
és a természetben készített fotói a gyermekektõl a nagyszülõkig mindenkit a látvány szépségével, a megnyugvás és a béke
hangulatával
ajándékoznak
meg.

Sportolni jó!

A mozgástudatos- és az egészséges életmód jegyében telt két nap a
Péterfy tagintézményben. A múlt
hét keddjén nemcsak az iskola apraja-nagyja korteskedett  különbözõ elõadások révén  a sportolás
öröm-gyönyörei mellett, hanem ismert, elismert és hírneves sportolók is, köztük Dr. Lubics Szilvia
ultramaratonista.
Az iskola tornatermét szinte zsúfolásig megtöltötte az érdeklõdõ diáksereg, pedagógusaik és a meghívott vendégek, akiket a KõrösiPéterfy Általános iskola igazgatója,
Kókainé Hámorszki Éva és Dénes
Sándor köszöntött. A polgármester
gondolataival a sport, illetve a mozgás testet-lelket tápláló hatásairól
beszélt. Egyúttal hangsúlyozta, az
élet más területén is kamatoztatható, elõnyre váltható a sport.
A Péterfy iskola diákserege igazi sportpéldaképekkel való személyes találkozó jóvoltából is meggyõzõdhetett minderrõl. Dr.
Lubics Szilvia, a háromgyermekes
futófenomén édesanya, fogorvos
képes beszámolóját  a Spartathlon 246 km-es ultramaratoni
versenyérõl  ámulva hallgatták
gyerekek, felnõttek egyaránt. A
hallhatóság  és mindenki más 
nemcsak a doktornõ kimagasló teljesítménye elõtt hajtottak fejet, hanem a Dr. Lubics Szilviára (amúgy
is) jellemzõ szerénységre, alázatra
is, mellyel saját képességeirõl
nyilatkozott. S amik  csakúgy,
mint elért eredményei, megtett útja  egyaránt példaértékûek mindenki számára.
A rendezvényen Siti Beáta nemzetközi hírû kézilabdázó és
Vlaszák Géza, a ZTE kapusedzõje
szintén beszélt a jövõ generáció
elõtt életének, sportpályafutásának
egy-egy jelentõsebb mérföldkövérõl. De maguk a tanulók is készültek érdekes elõadásokkal: olimpiáról, táplálkozásról, különbözõ
sportokról.
A tehetségnapok másnap különbözõ élményszerû beszámolókkal folytatódtak.
B.E. - Sz.Zs. - V.M.
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Kelták a Kárpátmedencében
A Tatabányai Múzeumban
Korszakok és birodalmak határán  Kelták a Kárpát-medencében címmel tudományos, nemzetközi konferenciát tartottak, amelyen elõadással vettek részt a Thúry György
Múzeum munkatársai, Száraz
Csilla régész-igazgató és Tugya Beáta történész-archeozoológus is, a keszthelyi Balatoni Múzeum régész-igazgatójával, Havasi Bálinttal közösen, Késõ kelta szarvas áldozatok Zala megyében címmel.
Elõadásukban három Zala
megyei lelõhelyen (KeszthelyFenékpuszta-Vízügyi telep; KeszthelyLendl Adolf
utca; ZalaszentivánKisfaludi
hegy) elõkerült 6 gímszarvas
áldozatot mutatták be és elemezték mind a régész, mind
az archeozoológus szemével.
Az említett három lelõhelyen
4 teljes és 2 részleges gímszarvas csontváza került elõ.
A bemutatásra kerülõ  eddig
csak részben publikált 
szarvasáldozatokról összefoglalóan elmondható, hogy a késõ kelta (LT D) idõszakra keltezhetõek; az archeozoológiai
vizsgálatok alapján a gímszarvasokat az õszi idõszakban ejtették el és áldozták fel; majd
a telepeken gödrökben helyezték el. Az objektumok betöltésében több esetben megfigyelhetõ vörös átégett réteg
és hamu, ami az áldozati rítussal összefüggõ tûz jelenlétére
utal.
A konkrét szarvas áldozatok és azok párhuzamainak
bemutatásán túl érintették a
kelta állattartás és vadászat
kérdését valamint kitértek a
szarvas áldozatok és a kelta
újév  már eddig is ismert 
összefüggésének bemutatására.
A konferencián a kelta kor
neves kutatói mellett szlovák
régészek is részt vettek. A konferencián elhangzott elõadásokból tudományos kötet készül 
tájékoztatta lapunkat Tugya Beáta.
Kanizsa
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Legszebb konyhakertek program idén is
Idén immáron harmadszor
csatlakozott az önkormányzat a
Kovács Szilvia, Karcag alpolgármestere, ötletgazda által létrehozott A legszebb konyhakertek 
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz.
Városunkban is meghirdették
programot, melynek részleteit
Dénes Sándor polgármester és
dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó ismertették.
 Az elmúlt években szép eredményeket értünk el az országos versenyen, úgy gondolom, ezt folytatni kell. Az, hogy saját magunknak
termeljük a zöldséget és gyümölcsöt, nagyon fontos, mert az egészséges életmódot szolgálja. Amit saját magunk állítunk elõ, annak nincsen párja. Sokaknak pedig jövedelem-kiegészítést is jelent  hangsúlyozta elöljáróban a polgármester.
Kiemelte, a helyi termékeknek a
népszerûsítése, a termelõi vásár is
sikeres Nagykanizsán.

A részletes programot dr. Szabados Gyula ismertette. Hangsúlyozta, az önkormányzat támogatja a
programba való bekapcsolódást,
ugyanis idén 94 darab 300-350
négyzetméteres rekreációs célú
földterületeket, hobbikerteket lehet
bérelni kedvezõ áron. Így az is nevezhet, akinek nincsen saját kertje.
Ahogy megtudtuk, a program célja,
a lakosság ösztönzése arra, hogy a
város lakói minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt termesszenek maguk és családjuk számára.
Nevezési kategóriák  Balkon:
erkélyen kialakított. Mini: 10-50
m2. Normál: 50 m2 felett. Zártkert
1.: Zöldség. Zártkert 2.: Gyümölcsös. Zártkert 3.: Vegyes (zöldség
és gyümölcs). Közösségi: Csoportok, szervezetek által megmûvelt
kertek.
Jelentkezési határidõ: 2015. április
30. Jelentkezés módja: a Jelentkezési
lap kitöltése és leadása. Jelentkezési
lap kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pol-

Szabályozási terv és építési
szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése az elmúlt idõszakban döntött
több tömb rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft-vel készíttet el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 97/2013. (III.28.) számú határozata 3. pontjának a) pontja alapjának megfelelõen, A partnerségi egyeztetés keretében az elõzetes tájékoztatási szakasz megkezdésével egy idõben a lakosságot hirdetmény útján tájékoztatni kell.
A módosítások a következõ területeket érintik:
- 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 360/57 hrsz-ú ingatlan egy új településközpont vegyes terület övezetbe sorolandó, ahol a beépítési mód zártsorú, a megengedett beépítettség 50 %, és a
megengedett építménymagasság 5 m. A tömb Lámpagyár utcai oldalán 0,0 m
elõkert mélység szabályozandó.
Részletesebb leírás a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodáján megtekinthetõ
ügyfélfogadási napokon. A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a
Polgármesteri Hivatalba, a városi fõépítésznek címzett levélben jelezhetik.

gármesteri Kabinet I/1. és I/4. számú
irodájában,
vagy
a
szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mailen,
illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban található linkrõl. Jelentkezési lapok leadhatók: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7.) Polgármesteri Kabinet I. emeleti 1. számú irodájában, vagy a portaszolgálatnál, illetve a Halis István
Városi Könyvtár (Nagykanizsa,
Kálvin tér 5.) kölcsönzõ pultjánál
nyitvatartási idõben.
Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa,
vagy annak megmûvelõje. Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen veszünk fotók készítését a
balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra
jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.
Elvárások és egyben a bírálat
szempontjai: 1. A kertben minimum

5, az erkélyen/balkonon 5 edényben
elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti
növény termesztése történjen. 2. Anövények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen. 3. A megmûvelt terület legyen
ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes, és egyben hasznos. 4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el. 5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen. 6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló. 7. Elõnyt jelent a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása
és öntözés esetén a csatorna/esõvíz
használata. 8. Külön elõnyt élvez, ha a
kert madárbarát: található benne madáretetõ, madáritató, és madárodú. (A
kertet madárbaráttá lehet minõsíteni 
de nem kötelezõ  a www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)
A kerteket két alkalommal (május 1-je és augusztus 15-e között)
történik elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: a
zsûri döntését követõen 2015.
szeptember 15-ig.

Pályázati hirdetmény
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.),
valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati
bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Ady E. u. 18. I. em. 10.
2. Bartók B. u. 6. I. em. 3.
3. Berzsenyi u. 12. B. lh. II. em. 10.
4. Csengery u. 56. fsz. 9.
5. Csengery u. 88. I. em. 21.
6. Csengery u. 117/11/C/2.
7. Csengery u. 117/15. fsz. 5.
8. Csokonai u. 6/B. IV. em. 2.
9. Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
10. Erzsébet tér 11/A. fsz. 2.
11. Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
12. Garay u. 6/B. III. em. 10.
13. Garay u. 12/C. fsz. 2.
14. Hevesi u. 1/A. IV. em. 2.
15. Király u. 34. II. em. 3.
16. Király u. 37. I. em. 4.
17. Munkás u. 2/B. fsz. 1.
18. Zemplén Gy. u. 1/B. VIII. em. 50.
II. Garzonház
1. Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 8.
2. Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 3.
3. Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 9.
III. Nyugdíjasház
1. Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 20.
3. Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 9.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani.
Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu),
a Kanizsa TV képújságban tesszük közzé.
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Polgármesteri fogadónap
Dénes Sándor polgármester fogadónapját 2015. március 4-én (szerdán) tartja
8.30 órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalójában.

Ügyfélfogadás szünetel
A szociális pénzbeli és természetbeni juttatások rendszere jelentõsen átalakul.
2015. március 1-jétõl a települési támogatás keretében új segélytípusok kerülnek bevezetésre. Az új rendszerre történõ átállás miatt 2015. február 27-én pénteken az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban szünetel.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KÉPZÉSI PROGRAMSOROZAT
VALÓSULT MEG A MINÕSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS ÉRDEKÉBEN A KANIZSAI
DOROTTYA KÓRHÁZBAN
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0021
2015.02.15.
Kanizsai Dorottya Kórház
A Kanizsai Dorottya Kórház 124.999.567 Ft uniós támogatást nyert
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0021 számú Képzési programok az
egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése érdekében címmel. A
program során 12 szakon szakdolgozói továbbképzés, szakorvosok 3 területen történõ ráépített képzése valamint 1 fõ rezidens
szakképesítésének megszerzése történt.
A programba 38 fõ szakdolgozó és 5 fõ szakorvos került bevonásra. A
szakdolgozók esetében egészségügyi gyakorlatvezetõ, epidemiológiai
szakápoló, diabetológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, felnõtt és
gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, pszichiátriai szakápoló, geriátriai szakápoló, CT, MRI szakasszisztens, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, sürgõsségi szakápoló, fizioterápiás szakaszszisztens képzések, zárásként sikeres vizsgák, szakorvosok esetében
gasztroenterológia, kardiológia, endokrinológiai szakorvosi képzés és
szakvizsga valamint szakorvos jelölt (rezidens) vizsga zajlott. A projekt
célcsoportja számára a szakképzés, a vizsgadíj, a jegyzetek valamint az
utazási és szállásköltségek a projekt keretében kerültek elszámolásra,
a szakdolgozók és szakorvosok a képzési idõre motivációs ösztöndíjban részesültek, mely az elnyert pályázati támogatásból finanszírozott.
Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a
www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086, e-mail: titkarsag@nkkorhaz.hu
A Szívbetegek Egyesülete és a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ szeretettel meghívja INGYENES elõadására:
A közelgõ Nõnapot megelõlegezve NÕNEK
LENNI A XXI. SZÁZADBAN! Elõadó: Dr. Kaszás
Gizella klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus,
pszichoterapeuta. Idõpontja: 2015. március 02. (hétfõ)
16:00 óra. Helye: Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ (Széchenyi tér 5-9.) Zalamárk terem I. emelet.
Hegedûs Györgyné elnök
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Képviselõi fogadóórák
Balogh László, a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16,00
órától 17,00 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi
utca 23.): 30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu.
Bedõ György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától a Hevesi Sándor Általános
Iskolában.
Dr. Erdõs László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje a palini
és korpavári lakosoknak fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 18
óráig a Palini Általános Iskolában. Aznap 18.30 órától 20 óráig a Nagykanizsai
Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Klubja II. épületében (8800 Nagykanizsa,
Corvin u. 2.) az alábbi utcák (utcarészek) lakosainak tart fogadóórát: Garay utca
páros és páratlan házszámok, Hársfa utca, Ifjúság utca, Lámpagyár utca, Magyar
utca 124. számtól az utca végéig folyamatos házszámok, Ûrhajós utca, Akácfa utca,
Bethlen Gábor utca, Cserfõ hegy, Cserfõ út, Dózsa György utca 1-tõl 95/A-ig páratlan házszámok, Dózsa György utca 2-tõl 114/8-ig páros házszámok, Egry József
utca, Kinizsi utca 74-tõl az utca végéig páros házszámok, Kinizsi utca 91-tõl az utca
végéig páratlan házszámok, Nyírfa utca, Sikátor utca.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától - 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2015. március 2-án (hétfõn) 17 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.) A fogadónap alkalmával
az érdeklõdõk tájékozódhatnak a tervezett Csengery úti kerékpárút építésrõl és
az Erdész utcai gyalogjárda megvalósításának ütemezésérõl is.
Szõlõsi Márta a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2015. március 2-án (hétfõn) fogadóórát tart, 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); aznap 18
órától Kiskanizsán a volt Nagyrác utcai Iskola ebédlõjében.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Pillanatok száz év tánczenéjébõl
KANIZSAI NÉPI
IPARMÛVÉSZEK ÉS
SZAKKÖREIK KIÁLLÍTÁSA
Kiállítók: Bátor Margit szövõ és a
HSMK Szövõ Mûhelye, Jerausek
Gyula fafaragó, Hadiné Szalai
Gabriella kosárfonó, Pulainé Cserti
Ilona csuhé készítõ és a HSMK Népi
Díszítõmûvészei Köre, Stiller Gábor
fafaragó és a Honvéd Kaszinó
Fafaragó Köre, Wegroszta Zoltán
fafaragó, Zsovár Anita szövõ.
Megtekinthetõ: március 11-ig.
A Kõrösi Csoma Sándor - Péterfy
Sándor Általános Iskola Péterfy Sándor Tagintézménye tanulóinak rajzkiállítása. Megtekinthetõ: március 15-ig.
Az én hobbim sorozat
"VIGYÁZZ A MADARAKRA!" Uzsoki Lászlóné kézmûves (recehorgolás) munkáinak bemutatása.
Megtekinthetõ: március 20-ig.
Március 2. 16 óra
Nõnek lenni a 20.században - Dr.
Kaszás Gizella klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta
elõadása. Szervezõk: Szívbetegekért
Egyesület és a Kanizsai Kulturális
Központ. A belépés DÍJTALAN!
Március 2. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Robert James Valler: A SZÍV
HÍDJAI - színmû
Az Orlai Produkciós Iroda elõadása
Szereplõk: Udvaros Dorottya, László
Zsolt, Szamosi Zsófia, Chován Gábor
Belépõdíj: 4000 Ft.
Március 3., 5., 6. 10 és 14 óra
Gyermekszínház
TÖBBSINCS KIRÁLYFI - zenés
mesejáték a budapesti Magyar
Népmese Színház elõadásában.
Március 3. 10 óra Mazsola bérlet, 14
óra Tapsi bérlet. Március 5. 10 óra
Vackor bérlet, 14 óra Hápi bérlet
Március 6. 10 óra Táltos bérlet, 14
óra Manó bérlet. Belépõdíj: 700 Ft.
Március 5., 12., 19., 26. 10 óra és 11
óra KEREKÍTÕ - mondókás móka
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
06-30/6160-847. Részvételi díj: 700
Ft/család.
Március 8. 8-14 óra
Országos érem és bélyeg börze
9 óra: Afrikai országok pénzérméi
és bankjegyei címmel kiállítás
Megnyitja: Róber László az éremgyûjtõk egyesületének helyi elnöke
A belépés DÍJTALAN!

Február 28. Családi-Játszó-Tánc-Ház
16:30 Kerekítõ foglalkozás (3 éves
korig). Vezeti: Vajda Margit. 17:00
Gyermek táncház. Vezeti: Tóth István
"Csonti". 18:00 Kézmûves
foglalkozás. Vezeti: Hábli Olga - fonások. 19:00 Nagykanizsai Néptáncos
Találkozó és felnõtt táncház. Zene:
Bojtár Népzenei Együttes. Táncokat
tanítanak: a Zalagyöngye Táncegyüttes
táncosai. Belépõ: 500 Ft, mellyel mindegyik program látogatható.

Fotó: Halász Gyula
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Házhoz megy a Zenede címmel, egy ismeretterjesztõ roadshow helyszíne volt hétfõn a
nagykanizsai Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ. A három
elõadást általános- és középiskolás diákoknak, míg az esti mûsort a felnõtteknek szánták a
szervezõk. Ez a zenés utazás a
XX. század tánczenéjének történetét volt hivatott bemutatni.
A program egy igazi ütõs számmal indított, a The Blues Brothers
film (alapmû) egyik betétdalával a
Sweet Home Chicago-val. Bordás
József dob-mûvész a Magyar Jazz
Szövetség elnökségi tagja nem
árult zsákbamacskát, amikor felvázolta, mirõl is lesz szó a következõ
egy-másfél órában. Ez pedig nem
más, mint a múlt század tánczenéjének története. A merész vállalkozás egy olyan ûrt próbál meg betölteni, ami elméleti hátteret, kiegészítést kíván nyújtani a Nemzeti Alaptantervhez.
Ez a kísérlet jellegébõl fakadóan
csak jelzõkarók, útbaigazító táblák
megjelenítésére vállalkozhat a
könnyûzene világában, meglehetõsen szubjektív megközelítésben. A
jazz korszakkal induló visszatekintést, történelmi és hangszertörténeti
ismertetések színesítették, felidézve
a rhythm and blues világát, az afrikai ritmusok és az európai zenei
kultúra szintézisébõl létrehozott új
stílust. A vallási hátterû spirituálék
és gospelek illusztrálását Abebe Dániel BEBE a Black II Black énekese adta meg. A sztorizásra épülõ
mûsorban egymást követték az új
zenei stílusok, na és persze a hozzájuk tartozó táncok, amiket Kovács
Kitti és Fonyó Sebastian mutatott
be. A video-képes elõadás egyik

erénye, hogy mérföldkõként rögzítette, hogy a swing zenét követõen a
jazz új stílusai immár nem kötõdnek
a tánczenéhez legalábbis a világ
nagy részén. A tánczene világában
új színfoltként tûntek fel a dél- és
közép-amerikai táncok és ritmusok.
Ezekbõl is ízelítõt kaphattunk a
koncerten. Aztán következett az '50es évek rock and roll és a beatkorszak örökzöldjeibõl egy-egy korszakos zenedarab: Elvis Presleytõl a

Jailhouse rock és a Hungáriától a
Csókkirály. A Beatlestõl a Hard
Day's Night, míg a Rolling Stonestól a Satisfaction. A hazai együttesektõl az Illés és az Omega egy-egy
száma képviselte a kor slágervilágát. Aztán egy ugrással ismét Amerika következett, Ray Charles, az
Earth Wind and Fire, James Brown,
Michael Jackson, majd a discokorszak hazai és nemzetközi ikonjainak népszerû számai.
Szólni kell az alkalmi együttes
két tagjáról a Montreux-díjas Balogh Roland (gitár) és Balogh Zoltán (billentyûs) korrekt és színvonalas játékáról.
A mûsor végét jelzõ összegzésbõl kiderült, hogy számos világhíres darab és sztár maradt ki a válogatásból, de ennyi idõbe talán nem
is lehetett többet besûríteni. A rendezvény hiányérzetet hagyott maga után, ami még inkább ráirányítja a figyelmet a már-már klasszikussá érett jazz és könnyûzenei stílusok alaposabb megismertetésére.
H.Gy.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Mérnökök
Logisztikai ügyintézõ
Villanyszerelõ
Mezõgazdasági technikus
Recepciós
Mezõgazdasági technikus
Szakács
Gépkocsivezetõ
Asztalos
Kõmûves
Faipari segédmunkás
Autóvillamossági szerelõ
Sírásó
Gyümölcsfa metszõ

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
nyelvtudás
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
jogosítvány
8 általános

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

A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri
ajánlataival kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24., Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a
www.munka.hu honlapon kérhet. Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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III.21.IV.19. Kos
A bolygóállások szerint a legfontosabb feladatainak intézésével ne várjon a hétvégéig.
Ha jól szeretné érezni magát a bõrében, akkor ne csak az egészségével törõdjön, hanem béküljön meg a családtagjaival is.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

A küzdõszellemével nem lesz semmi gond
a közeljövõben. Szorgalmának és kitartásának köszönhetõen sikerrel teljesíti a feladatát. Azt azonban ne feledje, nincs egyedül,
valaki számít a szeretetére.

V.21.VI.21. Ikrek
A bolygóállások a hétvégére kellemes
meglepetést tartogatnak önnek. Mindez
ugyan némi munkával is jár, de megéri a
fáradozását. Töltõdjön fel inspiráló energiával, és ne siettesse az idõ múlását.

VI.22.VII.22. Rák
Ha a hétvégén a kelleténél ingerlékenyebbnek érzi magát, ennek okát most ne
a közvetlen környezetében keresse. Egy
holdfényes, természetben eltöltött este
gyógyír lehet minden problémájára.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Alapjában véve önt jószívû embernek tartják a környezetében. Ezekben a napokban
újabb alkalma adódik rá, hogy ezt bizonyítsa is. A bolygók most arra intik, kerülje el az
olyan helyzeteket, ahol kihasználhatják.

VIII.23.IX.22. Szûz
A hétvégén senki sem tudja elvenni a jókedvét, érzelmi életére nem lesz rossz hatással
semmilyen váratlan esemény. Ha azonban
mégsem lesz fergeteges kedve, ne bánkódjon, amit elmulaszt, azt késõbb bepótolhatja.

IX.23.X.22. Mérleg
Gyûjtse össze minden energiáját, és adjon
szabad áramlást érzelmeinek. Ha reggelente úgy érzi, nehezebben indul a napja, ennek
okát ne az égieknél keresse. Lehet, hogy
csak vitaminhiánya van.

X.23.XI.22. Skorpió
Ha a remek hétvége után némi erõtlenséget tapasztal önmagán, az semmiképpen
sem az izomláz, vagy az influenza elõjele. Némi pihenéssel könnyedén visszazökkenhet a hétköznapok ritmusába.

XI.23.XII.21. Nyilas
Itt az ideje, hogy anyagilag is biztonságosabbá tegye kapcsolatát a barátnõjével.
Döntse el, hogy õ lesz-e a nagy Õ az életében, és ha igen, ne hagyja senkinek,
hogy eltántorítsa ettõl az elhatározásától.

XII.22.I.20. Bak
A Hold sokkal erõsebb hatással lesz önre,
mint azt gondolná. Nyitottabbá válik a
külvilág dolgaira, így szerelmi élete is
ragyogóan alakul. Nemsokára régen ízlelt
szenvedélyesség keríti újra hatalmába.

I.21.II.19. Vízöntõ
Alegváratlanabb helyzetekben is meg tud állni a saját lábán, és akár egyedül is ki tud
mászni a nehézségekbõl. Ennek köszönhetõen hamarosan a munkáját is elismerik, ami a
karrierje szempontjából sem elhanyagolható.

II.20.III.20. Halak
Egy közös munka sikeres elvégzése
nemcsak szorosabbá fûzi kapcsolatát a
párjával, hanem boldoggá is teszi, hiszen
így meg tudja adni számára mindazt a
kényelmet, amit már régóta tervezett.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Két arany
a válogatóról

Szigetszentmiklóson rendezték a kadet (15-17-évesek)
szabadfogású birkózók elsõ
rangsorversenyét. A verseny
egyben válogató is volt a szabadkai (augusztus 4-9. közötti) kadet Európa- és a szarajevói (augusztus 25-30. közötti)
világbajnokságra. A versenyre
93 sportoló nevezett, köztük
négy kanizsai.
A tavalyi vb-n ötödik helyig jutó Egyed Balázs (képünkön jobbról edzõjével, Szatmári Zsolttal)
ezúttal egy súlycsoporttal feljebb,
az 54 kg-osok között küzdött a címeres mezért. A kanizsai magabiztosan menetelt a döntõig, ahol
egy tapasztalt román válogatott
várt rá, a KBSE versenyzõje 7:0-s
gyõzelemmel szerezte meg az
aranyérmet.
Nagy lépést tett a válogatottság felé az 50 kg-os mezõnyben
indult Németh Márton (képünkön balról) is, õ szintén a dobogó
legfelsõ fokára álhatott. A három
fordulóból álló válogató következõ állomása március 22-én
Budapesten lesz.
Szigetváron a gyermek és diák
korcsoportos Rákóczi Kupán a kanizsaiak közül az alábbiak lettek
elsõk: Diák II korcsoport (20042005): Buder Emil, Vass Máté.
Diák I korcsoport (2002-2003):
Kalmár Benedek.
Leányok
(2002-2003): Horváth Zsófia.
P.L.

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért
vásárolok
régi
könyvet, festényt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7693K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb. valamint összegyûjtött reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7694K)

2015. február 26.

A hajrá nagy csatái
Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
 BKG DSE (3.) 62-70 (9-21, 1014, 25-20, 18-15)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 16. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Bálind, Csabai M.
Kanizsa: Fekete (9/3), Fuisz
(23/6), Hegyi (4), Kardos (11),
Nagy (5). Csere: Herman A. (9),
Bernáth, Horváth E. (1), Karancz.
Edzõ: Zsámár Krisztián.
Az elsõ negyed ötödik percéig
nem húztak el egymástól a csapatok, onnantól azonban a vendégek
egy 15-0-s eredményt produkáltak.
A hazaiak a támadásaikat pontatlanul fejezték be, védekezési hibáikat pedig a szentmiklósiak kihasználták. A második tíz percben sem
tudta a KVSE csökkenteni a különbséget, továbbra is sok hibával,
pontatlanul játszottak. Nagyszünet
után védekezést váltott a Vadmacskák, fel is javult a kanizsaiak játéka, Fuisz Viktória, Nagy Dóra és

Herman Aliz pontjaival pedig felzárkóztak nyolc pontra. A záró negyedben Fuisz révén ismét csökkent a két együttes közötti különbség, de a végjátékbeli hibák miatt
nem tudták megfordítani a találkozót. A KVSE az ötödik, míg a
BKG DSE harmadik, köztük helyezkedik a Szombathely.
Zsámár Krisztián: Az elsõ félidõ dekoncentrált játéka miatt alulmaradtunk az elsõ négy csapat közé kerülés szempontjából számunkra fontos mérkõzésen.
SzOESE-Sportiskola (4.)  Kanizsai Vadmacskák SE (5.) 78-79
(17-17, 21-20, 25-19, 15-23)
Amatõr nõi NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 17. forduló. Szombathely, 100 nézõ. Vezette: Szalai Zs., Németh S.
Kanizsa: Fekete (8/3), Hegyi
(19/12), Fuisz (19), Nagy D. (11),
Kardos (11). Csere: Herman A.
(11/3), Horváth E., Bernáth. Edzõ:
Zsámár Krisztián.

Ha a találkozó egyes mutatóit
nézzük, lehet, hogy sok kritérium
alapján alulmaradtak a vendégek,
de küzdõszellem területén, valamint a doboszázalékot tekintve ellenfelük fölé kerekedtek, s ennek
eredménye egy pontos gyõzelem
lett a KVSE részérõl a közvetlen rivális otthonában. A két csapat
összevetésében ez a negyedik helyhez ugyan kevés (Kanizsán valamivel nagyobb különbséggel nyert a
szombathelyi együttes), de a felsõházért folytatott versenyfutásnak a
vasi találkozó jó lezárása volt.
Ugyan van még hátra mérkõzés az
alapszakaszból, de a kanizsaiaknak
inkább meg kell barátkozni azzal a
gondolattal, hogy a mezõny alsó felét tömörítõ részbe kerülnek 6-0-s
gyõzelem-vereség mutatóval, nem
pedig a felsõbe 0-6-os értékkel...
Zsámár Krisztián: Most is azt
mondom, nüanszokon múlt ez a
versenyfutás, s javában a szezon
közben járva is igaz számunkra,
center nélkül nehéz ezt a sportágat
játszani.
P.L.

Három játékosukat is kiemelték
A Videoton FC és a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia által
szervezett Hortobágyi Ferenc Labdarúgó Emléktornán harmadik
helyen végzett az UFC Nagykanizsa U7-es korosztályának csapata.
A kanizsaiak eredményei: UFC
Nagykanizsa - Illés Akadémia
Szombathely 3-2, Nagykanizsa Csákvár 11-1, Nagykanizsa - Videoton 8-1. Az 1-3. helyért: Nagykanizsa - Gyõri ETO 7-8, Nagykanizsa - MTK-Mészöly Focisuli 1-5
 A torna végére talán kissé elfáradtak focistáim, azonban a Gyõr elleni 51-es vezetésünk után biztos gyõzelmet
engedtünk ki a kezünkbõl  fogalmazott Király László tréner.  Ugyanakkor élményekkel és egy újabb remek
helyezéssel gazdagabban tértünk haza
és készülhetünk az újabb tornákra.
Régi újságokat, dokumentumokat,
képeslapokat, bérleteket, valamint
porcelánokat (készletek, figurák, stb.)
és festményeket vásárolnék. Tel.:
Nagykanizsa, 06-30-332-8422 (7695K)

TÁRS

Pozitív életszemléletû, vidám, fiatalos, energikus középkorú hölgy keresi
társát hasonló beállítottságú, biztos
egzisztenciával rendelkezõ férfi személyében. Jelige: Liliom (7697K)

A kicsik együttese a rákövetkezõ héten Ajkán aztán ezüstérmet
szerzett.
A szervezõk külön kiemelték
Farkas Dominik, Kovács Mirkó és
Bagladi Kornél játékát. Az UFC
Nagykanizsa együttese a képen
Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft
(másodiktól és Kanizsai Kártyával 600
Ft). Vállalkozói apróhirdetés 15 szóig
1600 Ft (másodiktól 800 Ft).

(balról): Farkas Dominik, Kovács
Mirkó, Kovács Benedek, Láng
Zsombor, Király Ákos, Bagladi
Kornél és Kánya Gergõ edzõjükkel, Király Lászlóval.
P.L.

1%
A Napfény Rákbetegek és
Hozzátartozóik Nagykanizsai
Egyesülete köszöni eddigi támogatásukat. Kérjük, hogy ez
évben is segítsék adójuk 1 %val egyesületünk munkáját.
Adószám: 18967621-1-20
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Immár tízszeres gyõztes

A Városi Sakkbajnokság, egyben a Bõhm József Emlékverseny eredményhirdetésére került
sor a Bagonyai Attila Sakk-klubban. A gyõztes rutinos játékos
lett, hiszen az a Kercsmarics József (képünkön) gyõzedelmeskedett, aki ezzel már tizedszer
örülhetett a versengés végén.
A sakkozó éppen 30 esztendeje nyert elõször, a kilencediket
pedig 2009-ben könyvelhette el.
Azt követõen jött a fiatalság térhódítása, a 2014 õszén kezdõdött legutóbbi bajnokságban
azonban a rutin visszavette a vezetõ szerepet, hiszen Kercsmarics mögött Papp Nándor, harmadikként pedig Marosvölgyi
Ferenc zárt.
Városi Sakkbajnokság, Bõhm
József Emlékverseny, végeredmény (9 forduló): 1. Kercsmarics

Tavasz elõtti
nagyüzem
a mûfüvesen
Bajnokság elõtti fõpróbáját
tartotta az UFC Nagykanizsa
megyei elsõ osztályú labdarúgócsapata, melynek keretében az
osztrák USV Dechantskirchen
legénységét fogadta, míg a
Kiskanizsai Sáskák SE a napokban zárta szereplését a mûfüves
Téli Kupa küzdelmeiben.

József 8 pont, 2. Papp Nándor 7, 3.
Marosvölgyi Ferenc 6. Ifjúságiak:
1. Haselbach Dávid 5,5. Serdülõk:
1. Horváth Csongor 5,5. Szenio-

rok: 1. Lukács László 5,5. Lányok:
1. Balogh Eszter 4.

Az elmúlt hétvégén került megrendezésre a fõvárosi Énekes István
Ifjúsági Ökölvívó Emlékverseny, melyre a kanizsai Botos-akadémia
is nevezte fiataljait, az 52 kg-os Székely Ádámot, a 60 kg-os Dernárecz
Istvánt, valamint a 69 kg-os Gazda Pétert.
jól a nagy hagyományokkal bíró torna, mivel korán búcsúzni kényszerül-

Az UFC a jó néhány napot Kanizsán töltõ stájerországiak ellen már a
bajnokság jegyében mérkõzött, s az

P.L.

Dernárecz a dobogó legfelsõ fokáig
menetelt

A nagykanizsai fiatalok közül Székely és Gazda számára nem sikerült

15

tek, nem úgy Dernárecz István (képünkön a kupával, elõtérben edzõje,
Botos András), aki súlycsoportjában a
dobogó legfelsõ fokára állhatott.
A dél-zalaiak már több mint reménysége négy meccset bunyózott,
elsõ helyébõl pedig kiderülhetett,
hogy valamennyit meg is nyerte.
Dernárecz számára azért is volt nagy
jelentõsége ennek a tornának, hiszen
ezzel már joggal reménykedhet a korosztályos válogatott kerettagságban.
 István teljesítményével a teljes
szakmai stáb roppant mód elégedett, bár azt is hozzá kell tenni, úgy
is utazott a tornára, mint az egyik fõ
esélyes  fogalmazott az ökölvívó
másik trénere, Salamon László.
P.L.

osztrákok soraiban ott találhattuk a
pályán a kanizsai Boros Zoltánt, valamint Rácz Szabolcsot is. Jobban
kezdtek a vendégek, akik a félidõben
4-1-es elõnyre tettek szert, majd a
második 45 percben fordítottak Gyulai Csaba tanítványai és a meccset
végül 6-5-re nyerték. A vendéglátók
gólszerzõi Szalai Dániel (2), Tislér
Richárd (2), Szakmeiszter János és
Kiss Jácint voltak.
Eközben a Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE szintén megye
egyes legénysége zárta szereplését a Téli Kupa keretében. A Sáskák a Letenye SE ellen lépett pályára és 6-1-re gyõzött. A
Kiskanizsa góljait Földesi Gábor
(3), Dolmányos Márk (2) és Piecs
László, míg a letenyeiekét Õri
Csaba szerezte.

Ezúttal egerszegiek a gyõztesek
A Kanizsa Teniszcentrumban rendezték a Szabadics Kupa nyílt amatõr páros 6. pontszerzõ teniszversenyét, melyre
16 páros nevezett hét településrõl.û
A döntõt végül a zalaegerszegi
fiatalok nyerték a dr. Füle AttilaPerendy Tamás nagykanizsai páros ellen, akik amúgy az idén már
a harmadik döntõjüket játszották.

Szabadics Kupa nyílt amatõr páros 6. pontszerzõ teniszverseny, végeredmény: 1.
Markó Balázs-Bor Zsolt (Zalaegerszeg; képünkön), 2. dr.
Füle Attila-Perendy Tamás
(Energia
Szabadidõsport
Klub), 3. Nagy Csaba-dr. Köppel Szilárd (Röpte TC) és Molnár József-Böröcz István (Zalaegerszeg).
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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SPA TEMATIKUS ÚT  NK1
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ)  NAGYRÉCSE
GALAMBOK  ZALAKAROS  KISRÉCSE  NAGYKANIZSA

Célcsoport: napi kirándulók, közepes erõsségû túrát kedvelõk, fiatal felnõttek, középkorúak.
Útvonal hossza: 40 km.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak 2
óra, kirándulóknak 4 óra (zalakarosi fürdéssel + 3 óra).

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/
nk1-spa-tematikus-ut/

Nagykanizsa közvetlen közelében található Magyarország legvirágosabb városa, egyben egy nemzetközi
hírû fürdõhely, Zalakaros. Az összesen 40 kilométeres biciklitúra elsõsorban a kirándulni vágyó fiataloknak, rutinosabb kerékpárosoknak ajánlott, ugyanis kihívást jelentenek a zalai dombok.
Nagykanizsa kiránduló központjából, a Csónakázótótól induló út az Eötvös térnél fordul észak felé, majd elhagyja a várost. Az Eötvös téren található a Nagy-Magyarország emlékmû, amely Schless István adománya
alapján 1934-ben készült. Az emlékmûvet 1952-ben ledöntötték, majd a restaurálást követõen 2001. augusztus 12-én avatták fel újra. A tér közvetlen szomszédságában található a pénzügyi palota, amelyet az OsztrákMagyar Bank 1904-ben építtetett Hubert József tervei
alapján. A Bankpalotával szemben álló szecessziós stílusú épületet Bogenrieder József vendéglõs és szállodás építtette az 1910-es évek második felében.
A várost elhagyva elõször Nagyrécse mellett halad
el az út, ahol megtekinthetõ a 18. században neoromán stílusban épített templom, illetve az Inkey-kastély,

a falusi turizmus kedvelõi pedig meglátogathatják a
szomszédos bacónaki-hegyet, ahol egy kellemes közösségi tér kedves kápolnával és lovaglási lehetõséggel várja a kirándulókat.
A következõ település Galambok, ahol Dél- Zala egyik
legszebb horgász- és kirándulótava található. Kellemes
padok, árnyas ligetek segítik a kikapcsolódást.
Zalakaros hírnevét a 96 °C-os gyógyvizének köszönheti. A legkisebb magyar város egyben a tíz legnépszerûbb település egyike. A kiváló fürdõ minden
korosztálynak nagyon kellemes kikapcsolódást ígér. A
mindig virágos, tiszta, ápolt központ megtekintése
után érdemes megmászni a karosi kilátót, ahonnét
szép idõben akár a Balatonig is ellátni. A várost körülvevõ szõlõhegyen kellemes pincesor várja egy jó pohár borral a fáradt utasokat.
A visszafelé vezetõ úton található Kisrécsén a környék legismertebb nemzetközi alkotótábora, a Kendlimajor Mûvészeti Akadémia érdemel figyelmet, illetve a
Czinki Nosztalgia Parasztudvar betekintést enged a
falusi élet nyújtotta élményekbe.

