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A kisgyermekek gyógyítását segítik
A K&H bank gyógyvarázs
programja jóvoltából a Kanizsai
Dorottya Kórház gyermekosztálya 1.5 millió forint értékben jutott négy fontos mûszerhez. A
Szabadics Zrt. 750 ezer forintos
támogatásából szintén olyan eszközöket vásároltak, amik a kicsi
betegek ellátásához, mielõbbi
gyógyításához nagyban hozzájárulnak.
Ennek kapcsán szerveztek szerdán az egészségügyi intézményben hivatalos átadó ünnepséget.
Mint dr. Brünner Szilveszter, a
kórház fõigazgatója elmondta: a

két nagy értékû adomány még a tavalyi év végén érkezett. Egyúttal
köszönetét és örömét fejezte ki az
intézmény vezetõje, a bank illetve
a Szabadics Zrt. nyújtotta segítségért. Kitért arra is, az elmúlt idõszakban többször volt példa arra,
hogy önzetlenül segítettek emberek, szervezetek egy-egy osztályon.
Dr. Nád Márta a Csecsemõ- és
Gyermekosztály fõorvosa hangsúlyozta: a Szabadics Zrt. már az
eddigiekben is rendszeresen támogatta az osztályt. A Kereskedelmi és Hitelbank másfél millió
forintos segítségéhez egy szava-

A Kanizsa Plaza nyitva lesz vasárnap is
Vasárnap is nyitva tart majd a bevásárlóközpontok többsége  mondta az MTI-nek a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége. A plázákban
csak a 200 négyzetméternél nagyobb üzletek lesznek zárva.

Az MBSZ korábban arról egyezett meg a kormánnyal, hogy csak
azok a központok tartanak nyitva,
ahol mozi is mûködik. Az elmúlt
napok egyeztetésein viszont már
arról volt szó, hogy más plázák,

illetve azok alüzletei is nyitva
tarthatnak: a központokban vasárnap kinyithatnak a kávézók, éttermek, valamint minden olyan üzlet, amely nem nagyobb 200
négyzetméternél, és a tulajdonos

zás kapcsán jutottak  a gyógyvarázs programnak köszönhetõen.
 A mûszerekre nagy szükségünk is van, hiszen évente kétezer
gyermek fekvõbeteget és 720 újszülöttet látunk el. Az eszközöket
pedig önerõbõl nem tudná megvenni a kórház  emelte ki dr. Nád
Márta.
Ezúttal  sok más mellett  betegõrzõ-, vérnyomásmérõ monitorral, gyógyszerelosztóval, légzést segítõ készülékkel gazdagodott a gyermekosztály.
Sz.Zs.
vagy családi segítõ dolgozik az
üzletben.
Magyar Bevásárlóközpontok
Szövetsége által közzétett listán
szerepel a Kanizsa Plaza és az
egerszegi Zala Plaza is. Noha még
folynak egyeztetések, de az már
biztos, Kanizsán és a megyeszékhelyen a jövõben is lehet vasárnap
plázázni.
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Ismét lehet pályázni ligetvárosi programok szervezésére

Ahogy Dénes Sándor polgármester elmondta, a mini program
célja, hogy olyan nonprofit szervezeteket is bevonjanak a pályázati
rendszerbe, melyek a település lakosságával kapcsolatban vannak,

Fotó: Varga Mónika

A Ligetváros szociális rehabilitációja elnevezésû program benyújtásához az önkormányzatnak szociológiai felmérést kellett
készítenie, melybõl az derült ki,
hogy az ezen a területen élõ lakosság igényt tart a szabadidõ jobb
és értelmesebb eltöltését segítõ
programokra és képzésekre, melyet a Ligetváros felzárkóztatását
célzó fejlesztés egyik eredményének élnének meg. Ezért, a ligetvárosi programok szervezésére, a
pályázat keretében ismételten
meghirdették a programalapot,
mely több mint 17 millió forint.
A mini projekt megvalósításának
kezdõ idõpontja április 13., míg a
záró május 17.
Ezt követõen Horváth István
projekmenedzser, a Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgálta-

az ott élõk felzárkóztatását szolgálják. Több mint 17 millió forint
áll rendelkezésre, mely vissza nem
térítendõ támogatás. A támogatás
összege pedig minimum 1 millió
és maximum másfél millió forint.

Vé r t ad t ak , e mb e r i é l e t e k e t me n t e t t e k
hangsúlyozta üdvözlõ szavaiban
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere.
A beszédek után kulturális mûsorokat tekinthettek meg a meghívottak. Majd átvehették oklevelüket, elismeréseiket a negyven, az ötven, a hatvan, a hetven,
a nyolcvan és a kilencvenszeres

tó Zrt. Városfejlesztési Divízió vezetõje hozzátette a korábban meghirdetett programalapra, mely kerete 27 millió volt, 8-an pályáztak
és közel 10 millió forintot használtak fel, több mint 20 rendezvényt
szerveztek, ebbõl az alapból maradt a mostani összeg. A mostani
felhívásnak is az a célja, hogy a
szervezeteket megerõsítsék. Várják azon alapítványok, nonprofit
szervezetek jelentkezését, akik a
Ligetvárosban élõk számára szerveznének felzárkóztató programokat. A pályázati útmutató elérhetõ
a város honlapján.
Ezzel párhuzamosan zajlik a 24
lakás felújítása, melynek készültségi foka elérte a 60 százalékot, és
az év közepére befejezik a beruházást.
V.M.
racskai Józsefnétõl és Kovács Tibortól, a Vöröskereszt megyei alelnökétõl.
A ceremónián köszöntötték 104szeres véradóként, Györkös Lajost, míg 106-szorosként Bóka
Lászlót. 111 alkalommal Simoncsics Tibor, 147 alkalommal Bodó
László, a zalaszentbalázsi Lakatos
Miklós József pedig 169-szer nyújtotta a karját, hogy másokon segítsen. Aki  egyúttal  az elsõ vér-

Fotók: Szabó Zsófia
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Idén is nagyszabású ünnepséget szervezett a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete az önkéntes
véradók tiszteletére. A Medgyaszay Házban pénteken
megtartott rendezvényen köszönetet mondtak mindazoknak, akik önzetlenül nyújtották a karjukat, azért, hogy
másokon segítsenek.
Az önkéntes véradók elõtt  zalai kezdeményezésre  immár 27
éve tisztelegnek a véradó napok
során országszerte.
 Az emberi vér ugyanis nélkülözhetetlen. A sokszoros, másokért felelõsséget vállaló véradók
ennek tudatában is vannak: szá-

mukra idegen embereken, bajbajutottakon segítenek vérükkel 
emelte ki megnyitó beszédében
Baracskai Józsefné, a Magyar
Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója.
 Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti szeretet
ünnepe a mai alkalom. A véradás
nagyszerûsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik,
abban, hogy erre a vérre bármikor, bárkinek szüksége lehet 

donorok - Dénes Sándor polgármestertõl, Szõlõsi Mártától, a
Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezetének vezetõjétõl, Ba-

adó ifjaknak adta át a jutalmat. A
rendezvény állófogadással zárult.
Sz.Zs.
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Kanizsa  Hírünk a világban

Nagykanizsa az Utazás 2015 Kiállításon

Az Utazás kiállítás 38. alkalommal nyitotta meg kapuit a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban, ahol február 26. és
március 1. között Magyarország
legnagyobb turisztikai seregszemléje várta a nagyközönséget
és a szakma képviselõit. Az idegenforgalmi szemléhez két szakkiállítás is kapcsolódott: az Afrika Expo, és a Bringaexpo. A kiállítás külföldi díszvendége idén
Románia, a belföldi Székesfehérvár voltak. Zala megyébõl városunk is képviseltette magát.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Zala Zöld
Szíve Vidékfejlesztési Egyesület
közösen mutatkozott be az Utazás 2015 Kiállításon.
A bemutatkozás témájáról mely a
Mura Régió brand, mint határon átnyúló turisztikai termék megjelenése
és Nagykanizsa város  mint a térség
centruma , kapcsolódása a Mura Régióhoz címet viseli, Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa és a térség országgyûlési képviselõje, valamint Pál Zoltán, a
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési
Egyesület elnöke, Kerkaszentkirály
polgármestere adott tájékoztatást a
sajtó képviselõinek.
Új, hároméves turisztikai marketingstratégiát dolgozott ki a 20152017 közötti idõszakra a Magyar
Turizmus (MT) Zrt.  jelentette be
Faragó Péter, az MT Zrt. vezérigazgatója az Utazás kiállítás elsõ napján, az Utazás Fórumon, csütörtökön Budapesten. Hozzátette: a Zrt.
feladata változatlanul Magyarország turisztikai kínálatának bemutatása, népszerûsítése külföldön és
belföldön egyaránt. Mind a turizmusban, mind az agráriumban Magyarország versenyképessége a ma-

gas minõségû és jó áron értékesíthetõ szolgáltatásokon és termékeken
alapszik  mondta. Leszögezte:
tény, hogy az ágazat 2014-ben rekordévet zárt, a növekedés fenntartásához vagy annak meghaladásához azonban új fogyasztói rétegek
megszólítására, új módszerekre, és
új kommunikációs csatornák megtalálására van szükség. Közölte:
szándékuk megerõsíteni a turisztikai és az agrár-élelmiszeripari ágazatok szereplõi közötti partnerséget,
összehangolni a közös munkát,
amelybõl közös marketingtevékenység születhet. Stratégiai együttmûködést kötnek minden olyan kisés középvállalkozással, amely a legnagyobb hatást tudja gyakorolni az
ország turisztikai imázsára, a vendégek elégedettségére. Faragó Péter
még elmondta, hogy az új stratégia
igazodik a 2014-2020-as európai
uniós tervezési idõszakhoz, másrészt a 2015-tõl elérhetõ uniós forrásokkal versenyelõnyt hozhat az
országmarketing tevékenységen belül. Bejelentette: a turisztikai marketinghez a következõ idõszakban
több mint 8 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre. Közölte: az
MT Zrt. legfontosabb célja  ami
szavai szerint a személyes célja is ,
olyan nemzetközileg ismert és elismert országimázs kialakítása, ami
nemzeti értékekre, hagyományokra
fókuszál, integrálva a modern értelembe vett turisztikai vonzerõket,
így minden korosztály és célcsoport
számára vonzóan mutathatja be Magyarországot, mint úti célt.
A térség közös standjánál tartott
sajtótájékoztatón Cseresnyés Péter
többek között elmondta, tavaly próbálkoztak azzal, hogy a város és a térség együtt állítson egy standot a kiállításon, éppen azért mert önmagában

a város nem egy turisztikai célpont.
Sajnos nekünk nincs egy nagykanizsai várunk, viszont van egy gyönyörû vidékünk a város környékén. Kanizsa gazdag kulturális kínálata miatt
érdemes idejönni és meglátogatni a
térséget. El lehet mondani, egy kissé
még felfedezetlen ez a terület, de óriási kincseket rejt magában, és ugyanolyan vonzó lehet a magyar vidék
megismerõi számára, mint a köztudatba egyébként jól bevezetett Õrség.
Ugyanis a falvak és a lakóik még õrzik a hagyományaikat, és emellett a
hagyományos ételek is turisztikai lehetõségeket kínálnak. Adott a vízi-, a
kerékpáros turizmus, a vadászat, a lovaglás és még lehetne sorolni a lehetõségeket. Fontos megjegyezni, hogy
nemcsak a határ innensõ, hanem a
túlsó oldalán is igaz ez, ugyanis a horvátokkal és a szlovénekkel elkezdtünk egy igaz, még csak csírájában
mûködõ, komoly együttmûködést.
Cseresnyés Péter kiemelte: az
együttmûködést segíti elõ és szorgalmazza az a 2 millió eurós pályázati pénz, melybõl Nagykanizsa két
horvátországi várossal valósított
meg beruházásokat az elmúlt másfél
évben. Kerékpárutakat jelöltünk ki
és építettünk kerékpáros központokkal, így nemcsak a Muravidéket és
magyarországi részét lehet biciklivel bejárni, hanem át lehet menni a
kijelölt túraútvonalakon Kaproncára, Csáktornyára, és megismerve
a horvát emberek vendégszeretetét,
fel lehet fedezni a horvát vidéket.
Tudni kell, ennek a tájegységnek is
megvannak a sajátos ételei és a sajátos ízvilága. Sõt, észak-és dél között
is van különbség az ételek ízesítésében. Aki szereti és becsüli a jó ételeket, gazdag kínálatból válogathat. A
dödöllefesztivál  melyet 14 éve
szervezünk Nagykanizsán  azon
túl, hogy lehetõséget ad az ételek
kóstolására és sokféle elkészítési
módjának megismerésére, reális lehetõségeket nyújt azok számára,
akik egy hétvégét Nagykanizsán,
vagy Nagykanizsát érintve a térségben akarnak eltölteni.
Pál Zoltán egyesületi elnök a
Cseresnyés Péter által elmondottakat folytatva arról szólt, ahogyan a
városnak nincs önálló alternatívája
az idegenforgalomra, úgy a vidéknek sincs. Kézenfekvõ volt az egymásra találás, hiszen a mi régiónk
legnagyobb városa Kanizsa  jegyezte meg.  Igazából kell, hogy
legyen egy húzóerõ ebben a brand-
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ben, amit a múlt évben alakítottunk
ki  folytatta a kerkaszentkirályi
egyesület elnöke.  A Muravidéki
turisztikai brand célkitûzése, hogy
föltegyük a térképre ezt a területet,
mint turisztikai kínálati rendszert.
Azt hiszem, van mit föltennünk.
Olyanfajta turisztikai lehetõségekkel és adottságokkal rendelkezünk,
ami meggyõzõdésem szerint országos szempontból is kiemelkedõ. Tudom, mindenki ezt mondja magáról,
és mindenki saját magát dicséri, de
meg kell nézni a kiadványainkat,
melyekbõl látható, nem a levegõbe
beszélünk. Számunkra Nagykanizsával együtt fontos ez a turisztikai
brand. Az elmúlt évben elindított folyamat lényege az volt, hogy ne egy
magyar turisztikai brand szülessen,
hanem egy határon átnyúló.
Pál Zoltán még elmondta: az elmúlt évben egy projekt révén  Magyarországon is egyedülálló módon
, megtörtént az elsõ ízrégió, a
Mura-Kerka Ízrégió kialakítása a
térségben, ami a helyi kulináriára,
értékekre, termékekre alapul elsõsorban. Ez az ízrégió ugyanazt a
térséget öleli föl, mint a brand.
Nagykanizsa és a horvát-magyar
határ közvetlen közelségére építve.
Már a kiállítás elsõ napján folyamatos volt az érdeklõdés a nagykanizsai standnál. Nagy volt a kereslet
a helyi termékek iránt. Néhány vásárlátogató már a reggeli órában
megjegyezte, hogy a kiadványok
tanulmányozása mellett szívesen
meg is kóstolnák a dödöllét. A dödölle reggeli ugyan elmaradt, de a
déli órákban már a terített asztalon
kínálta magát sokak kedvence, a
tejfölös dödölle. A szalagos fánk és
a répás rétes mellett különös népszerûségnek örvendett a kóstolgatók körében a csípõs mustáros kakaós kalács. A kiállított kerékpár
láttán kerékpár túraútvonalról és
vezetett túrákról is informálódott
egy Gyõrbõl érkezõ úr, aki a kielégítõ válasz után azon nyomban
meghívta Gyõrbe a kanizsaiakat.
Folyamatos volt a sorban állás a
Kanizsa kvíz iránt. A kérdések
megfejtéséért  azon túl, hogy új ismereteket szerezhettek Nagykanizsáról , városunkhoz kötõdõ apró
ajándékokat kaptak jutalmul a
résztvevõk. Igaz, egy-egy kérdésben segítségre szorultak. Az utolsó
kérdésre pedig, Hogy szól a város
szlogenje? csak fel kellett nézni a
lapokról, s leolvasni a standra kinagyított szöveget: Nagy álmok Nagy
lehetõségek NAGYKANIZSA.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Javítóintézetrõl és bûnmegelõzésrõl beszélt
a rendõrkapitány a horvát nemzetiség tagjainak

"U ime Kanike Hrvatske
Samouprave vas srdaèno pozdravljam, i drago mi je, to ste
prihvatili na poziv." "A nagykanizsai Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat nevében szeretettel köszöntöm Önöket, örülök
annak, hogy elfogadták meghívásunkat" - köszöntötte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
vendégeit és tagjait Vargovics
Józsefné elnök. Ugyanis a minap
dr. Molnár József rendõr alezredes, a Nagykanizsai Rendõrkapitányság vezetõje volt a vendégük: Miért hívtuk meg ma estére a kapitány urat? Mert én azt
szeretném, ha a bûnmegelõzés
témakörében valaki egy kicsit
érdekes, és hasznos is lenne egyszerre a számunkra, azzal kapcsolatban, hogy ne bántsanak,
ne bánthassanak bennünket, és
ne érhessen semmi kár bennünket ebben a mi kis városunkban"  hangsúlyozta a nemzetiségi önkormányzat elnöke.
Dr. Molnár József a hallgatóság
kérésének eleget téve, kérdésekre
válaszolva, mindenekelõtt a hamarosan nyíló Nagykanizsai Javítóintézetrõl, annak a városra és környékére gyakorolt hatásairól szólt néhány szót: Amikor itt a társadalmi
vita folyt a javító-nevelõ intézetrõl,
akkor én minden egyes lakossági
fórumra elmentem, és úgyhiszem,
könnyû megalapozott információk
nélkül hangulatot kelteni bizonyos
dolgokról, anélkül, hogy istenigazából mögé látnánk ennek a problémának. Én két irányból közelíteném
meg a kérdést. Amikor felvetõdött a
javító-nevelõ intézet problematikája

itt a városban, én megkerestem a
debreceni kapitány-kollegámat, valamint a tököli és aszódi, területileg
illetékes rendõri vezetõket is. Három kérdésre vártam választ  elsõsorban Debrecenre voltam kíváncsi,
ugyanis az majd két évtizede mûködik , és adatokat tõlük: nõtt-e a bûnözés az intézetek mûködésének
megkezdése után, csökkent-e az
emberek, fõként a környéken lakók
szubjektív biztonságérzete, valamint, hogy milyen hatással volt egy
ilyen profilú intézmény mûködése
az eljárás alá vont, fiatalkorú elkövetõkre. Itt, az utóbbi kérdésnél fõként arra koncentráltam, hogy milyen hatással volt a fiatalkorúra az a
tény, hogy nem az ötödik, a hatodik,
vagy tucatszorijára elkövetett bûncselekménye után tudták csak kivenni abból a közegbõl, ahol õ a
cselekményeit elkövette, hanem
már az elsõ, vagy második eset
után. Mert a javító-nevelõ intézetben foganatosított elõzetes letartóztatás esetén ugye nevelés alá van véve a kamasz addig is, amíg vár a bírói ítéletére.
A válaszok a következõk voltak.
Nem növekedett, hanem éppen ellenkezõleg: csökkentek az elkövetett bûncselekmények számadatai
az intézetek körzetében, és ezzel
együtt javult a környéken lakók
biztonságérzete. Ez azért is kiemelendõ tény azt hiszem, mert a Debreceni Javítóintézet egy családi házas lakóövezetben mûködik.
Hogyan, miért? Nézzük meg ezt
a Nagykanizsai Rendõrkapitányság
illetékességi területérõl is példát
hozva. Ha a kapitányságom eljárást
indít egy fiatalkorúval szemben, és
az ügy menetébõl, valamint az eset

tárgyi súlyából kifolyólag õrizetbe
vételre kerül sor, akkor bizony legközelebb a zalaegerszegi büntetésvégrehajtási intézetben tudjuk õt elhelyezni, vagy pedig, el kell szállítanunk Aszódra, vagy akár Debrecenbe. Ez nem csak nekünk, hanem
a zalaegerszegi börtön vezetésének
is gondot jelent, hiszen nem lehet a
gyerekeket felnõtt fogvatartottakkal
összezárni, de persze nem kerülhetnek esetleges bûntársaikkal sem
egy zárkába. És gondoljanak bele,
minden egyes rendõrségi kihallgatásra, bíró, vagy ügyész elé állításra
 minimum  Zalaegerszegre kell
érte felmennünk, majd oda kell
õket visszaszállítanunk, ami már,
csak egy gyermek esetében is egy
járõrpárt szinte egy teljes napra kivesz a szokásos munkamenetébõl:
a járõrözésbõl és bûnmegelõzési,
bûnüldözési feladatokból.  szögezte le a rendõrkapitány, majd a
való életbõl vett példákkal is érzékeltette, hogy bizony a nyomozási
bírók sem szívesen vállalják fel azt,
hogy egy 16 éves gyereket a környezetébõl teljesen kiszakítva egy
felnõttek számára épült börtönben,
vagy az ország másik felében helyezzék el.
Azonban, ha nem emeljük ki a
fiatalkorút, akkor jó eséllyel fog
újabb és újabb bûncselekményeket
elkövetni, ami viszont a lakókörnyezete, de akár az egész város
biztonságérzetét nagymértékben
rombolni fogja. Még szemléletesebb ide az iskolai erõszak példája:
kiemeljük az elkövetõ fiatalt abból
a körbõl  az iskolából  ahol a
bûncselekményeit elkövette. A bíró házi õrizetbe helyezi, ami egy
nagyon jó dolog, hiszen engedély
nélkül nem hagyhatja el az otthonát. Igen ám, de a házi õrizet idõtartama alatt az iskolába eljárhat
Vagyis, minden igyekezetünk ellenére nem tudtuk megváltoztatni
azt a fennálló helyzetet, amely
nem jó a közösségnek, de nem jó
az elkövetõ egyénnek sem.
Mit fog hozni ez az intézet?
Csak az utóbbi példánál maradva, a
bûnelkövetõ fiatalt úgy fogjuk tudni kiemelni az iskolából, és a lakókörnyezetébõl, az õt valószínûleg
negatívan befolyásoló haveri társaságból, hogy mindeközben egy erre szakosodott, speciális intézetbe

elhelyezve, tovább tanulhat.
Nézzük magát a Nagykanizsai
Javítóintézetet a városra, és a lakókörzetre gyakorolt egyéb pozitív
hatásai tükrében: az intézmény
ugyan õrszemélyzettel igen, de
szállítószemélyzettel, szállítókapacitással azonban nem fog rendelkezni. Egészségügyi alapellátással
rendelkezik, de szakrendeléssel
nem fog bírni. A gyerekeket ezért a
rendõrségi kihallgatásokra, bíróságra, valamint az orvosi szakvizsgálatokra is a rendõrség fogja szállítani. És pontosan a rendõrség állandó közremûködése miatt állandó rendõri jelenlét lesz a jellemzõ
a Nagykanizsai Javítóintézet környékén, valamint az említett intézmények, hatóságok útvonalain is.
Ez pedig a biztonságot, és ezzel az
emberek biztonságérzetét is nagymértékben növelni fogja.
Bent az intézetben pedig speciális környezetben, speciális személyzet fog a gyerekre vigyázni, és
a nevelését azonnal megkezdeni.
Nem börtönben, börtönkörülmények között, hanem egy kifejezetten erre a célra kitalált intézmény
ugyancsak zárt világában, de mégis
a fiatalokra, azok viselkedésére,
magatartására és felfogására maximálisan pozitív hatást kifejtve. És
ezeknek a speciális körülményeknek az egyik bástyáját a többnyire
diplomás, de mindenképpen a különleges gyermekvédelmi feladatok
ellátására szakosodott, vagy majd
szakosodó õrszemélyzet, tanárok,
gyermekfelügyelõk és intézet-vezetés fogja jelenteni. És az egyértelmû tapasztalat, hogy az ilyen intézetekben elhelyezett, fogvatartott
gyerekek, fiatalok sokkal kisebb
arányban esnek vissza, és válnak
bûnismétlõvé, mind azok a kamaszok, akik büntetés-végrehajtási intézetekben kénytelenek kivárni
ügyük alakulását.  zárta le az
épülõ javítóintézettel kapcsolatos
gondolatait a rendõrkapitány, majd
a továbbiakban praktikus és hasznos bûnmegelõzési tanácsokkal
szolgált a város egyes részei bûnügyi fertõzöttsége után is érdeklõdõ, horvát közösség tagjainak.
(Az írás teljes terjedelmében a
kanizsaujsag.hu-n olvasható.)
Dr. Papp Attila
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Palini buszmegállók:
a legfontosabbakat
már az idén felújítják
Közgyûlési interpellációjában
a palini Alkotmány utcában lévõ
buszmegállók állapotával kapcsolatban kérdezett dr. Erdõs
László önkormányzati képviselõ,
az Ügyrendi, Jogi és Közrendi
Bizottság elnöke.
Palinban gyakorlatilag csak az
Alkotmány utcában vannak buszmegállók, ezek állapota azonban
naponta keseríti meg a palini utazóközönség életét  mondta a bizottsági elnök.  Felújításra szorulnak  folytatta. Ezek a hibák
több ciklus óta megvannak, nem
kerültek kijavításra.
A képviselõ példaként megemlítette az elsõ sárga villogónál lévõ
buszmegállót, melynek Alkotmány
utcai páros oldalán az aszfalt fel
van gyûrõdve mintegy 30 centiméteres magasságban, ami azon túl,
hogy nagy nehézséget okoz az idõs
emberek számára a fel- és leszállásnál, balesetveszélyt is jelent. A
városatya felsorolta a többi buszmegállónál fellelhetõ problémákat,
és megkérdezte Dénes Sándor polgármestertõl, mikor kerülhet sor a
hibák megszüntetésére.
Válaszában a polgármester megjegyezte: valóban, többször is felvetõdött a buszmegállók kérdése a
közgyûlésben, és ígéretet tett rá,
hogy megvizsgálják, a legfontosabbakat pedig idén rendbe teszik.
Az Alkotmány utcai autóbuszmegállók burkolatai valóban nagyon
rossz állapotúak, a felújításuk feltétlenül indokolt és szükséges.
Hozzátette: ugyanakkor tudni kell,
hogy az út még jelenleg is állami
tulajdonú országos közút, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. Az autóbusz öblök területe is ennek része, a legtöbb esetben a kiemelt szegély vonaláig.
Az önkormányzat és a Magyar
Közút az elmúlt években több
egyeztetést tartott már az út átadásával kapcsolatban, amit az elõzetes információk szerint várhatóan
burkolat-felújítás fog megelõzni.
A hivatal szakosztálya és a VIA
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. helyszíni bejárást tartott
a jelenlegi kezelõ részvételével, és
konkrétan meghatározták az út felújítandó szakaszainak helyét, valamint azok részletes mûszaki tartalmát. Ennek során kiemelt hang-

súlyt kaptak az autóbuszmegállók,
azok felújítására külön felhívta az
önkormányzat a kezelõ figyelmét.
A polgármester emlékeztette a
képviselõt: a Nagykanizsát érintõ
országos közutak felújításával
kapcsolatban jelenleg is levelezést
folytat a város a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-vel, és bíznak benne, hogy az elkövetkezõ idõszakban minél több útszakasz kerül felújításra, melyek között az Alkotmány utca is szerepel.

A bölcsõdei konyhai
dolgozók panasza
A bölcsõdei konyha ügyében
emelt szót közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ. Dolgozói
megkeresésre olyan észrevétel
érkezett hozzá, hogy problematikusnak tartják a bérezést.
Tisztában van vele, hogy ez jogszabályi kötöttség, de véleménye
szerint valamilyen úton-módon át
kéne nézni a lehetõségeket, mert az
elmondottak alapján lassan a konyhalány többet keres, mint a felelõs
szakács. A jogszabály szerint cafeteria sem jár nekik, ennek ellenére
érdemes lenne körüljárni ezt a kérdést is. A képviselõ felvetett még
egy problémát. Az egyik bölcsõdei
konyhahelyiségben nem megoldott
a szellõztetés. Nincs ablak, nincs
ventillátor. Hogyan lehetne orvosolni, kivizsgálni ezeket a gondokat?  kérdezte a polgármestertõl.
Válaszában Dénes Sándor elmondta, kollégái, a Humán és Hatósági Osztályról helyszíni vizsgálatot tartottak az Egyesített Bölcsõdében a dolgozók besorolása és a
Belvárosi Bóbia Bölcsõde Tagintézményének konyhája ügyében.
A helyszínen szerzett tapasztalatok alapján az alábbiakról tájékoztatta a képviselõt: a bölcsõdei dolgozók besorolásának ellenõrzése
során szúrópróbaszerûen több munkavállaló személyi anyagát áttekintették. A közalkalmazottak fizetési
osztályba történõ besorolása és fizetési fokozatának megállapítása a
személyi anyaguk alapján jogszerûen történt, az ágazati pótlékokat a
törvényi elõírásoknak megfelelõen
határozták meg. A technikai dolgozók esetében a garantált illetményük bérminimumra történõ kiegészítésére sor került. Jelenleg szinte
minden technikai dolgozó 122 000
forint bruttó illetménnyel rendelkezik. Nettó kerestükben az esetleges

adókedvezmények
különbözõ
igénybevétele  például a gyermekek után járó adókedvezmény  miatt jelentkezhet különbség.
A bölcsõdei konyhával kapcsolatos észrevételre a polgármester
megjegyezte: a Belvárosi Bóbita
Bölcsõde Tagintézmény fõzõkonyhája rendkívül jó állapotban van, a
falak csempézettek, a festés újszerû, a technikai eszközök jók. A sütéshez, fõzéshez használt gázkészülékek felett egy közel két méter átmérõjû saválló acélból készült elszívó berendezés található, amely a
fõzés közben keletkezett párát és
gõzt teljes egészében megszünteti.
A konyhán több jó állapotú mûanyag nyílászáró is található, ami a
helyiség szellõztetését lehetõvé teszi. Mindemellett, a tagbölcsõde
vezetõjének elmondása szerint a
nyári idõszakban mobil ventillátorokat is használnak a konyhában.

Készülnek az
Alkormány utcai
járdafelújítás
tervdokumentációi
Közgyûlési interpellációjában
dr. Fodor Csaba önkormányzati
képviselõ az Alkotmány utca kele-
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ti részén lévõ járdaszakasz felújításához kérte Dénes Sándor polgármester támogatását. A paliniak
megkeresésére megnézte a helyszínt, mely a véleménye szerint is
balesetveszélyes. Megkérdezte, mikor kerülhet sor az újjáépítésére.
Válaszában Dénes Sándor polgármester leszögezte: Palin városrész
gyalogjárdái között valóban több
olyan szakaszt találunk, amelynek
állapota erõsen leromlott, és a biztonságos közlekedésre már alkalmatlan. Ezek felújítását egyértelmûen indokoltnak és szükségesnek tartják, és
a mielõbbi beavatkozást támogatják.
A képviselõ felvetése alapján a polgármester ismertette a közgyûlés
2014. november 27-i ülésén hozott
azon döntését, mely a közlekedési létesítmények 2015. évi fejlesztési
programjának elõkészítését taglalja.
Ennek alapján a meghatározott fejlesztések között két palini járdaszakasz is szerepel, egyik a gyógyszertár környezetében, a másik pedig éppen a képviselõ által említett helyszínen, a Förhénc-hegyi bekötõ úttól a
volt ÉPGÉP telephelyig. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentációk várhatóan áprilisban elkészülnek,
míg a megvalósításról a közgyûlésnek kell dönteni.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Felavatták a Kanizsa Autóudvar telephelyét

Fotó: Bakonyi Erzsébet

9.qxd

Márkafüggetlen autókereskedés nyílt a Balatoni úton. Az
egykori Ford szalon helyén kialakított vállalkozás, a Kanizsa Autóudvar Kft. telephelyét
vasárnap ünnepélyesen adták
át. A nemzeti színû avatószalagot Cseresnyés Péter, a térség
országgyûlési képviselõje, Mátés László, a kft. ügyvezetõje,
Surman Csaba, a Gastland
Csoport képviselõje és Ritecz
Ferenc társtulajdonos vágta
át.

A megjelenteket Mátés László
ügyvezetõ üdvözölte. Beszédében
kiemelte, a vállalkozásuk megalakulása elõtt nyolc évig õ is ezen a
telephelyen, az országosan is ismert Ford Márkakereskedés alkalmazottjaként egy olyan környezetben dolgozhatott, mely kiváló alapokat adott a használtautó értékesítés és a vezetõi feladatok elsajátítására. Vállalkozásuk, a Kanizsa
Autóudvar Kft. a 2008-as megalakulása óta eltelt hét évben jelentõs
fejlõdésen ment keresztül, a kez-

deti egy személyes használtautó
kereskedésbõl immár öt fõt foglalkoztató stabil vállalkozássá fejlõdött. Ezen fejlõdés eredménye az
új telephelyük is, mely a használtautó értékesítés mellett a személygépkocsik szervizelésével és takarításával is tud majd foglalkozni.
Bízik benne  mondta befejezésül
, hogy hamarosan további vállalkozásokkal bõvülhet az értékes létesítmény, melyet az új tulajdonossal közösen, a munkájuk által kiérdemelt elismertséggel szeretnének
üzemeltetni.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ köszöntõjében kitért arra, hogy mit is jelenthet a március
1-je a vállalkozásoknak. Azt is jelentheti  mondta , hogy az autóiparban, a kereskedelemben változás történt itt Nagykanizsán is.
Egy hosszú tél után szép idõszak
köszönt be, egy új idõszak kezdete, a vállalkozás tavasza jött el. Új
helyen, új reményekkel áll a munkához egy vállalkozás, akiknek a
2008-as válság idején szinte elsõként, óriási nehézséggel kellett
megküzdenie. Azóta eltelt hét év,
és a tapasztalatok alapján egyre

több autókereskedés kezd megerõsödni, egyre többen gondolják úgy,
hogy ismét van lehetõség ezen a
területen. A mai megnyitó is azt
mutatja, Nagykanizsán is megindult ez a tendencia. Az elmúlt egykét évben új autókereskedések és
szalonok nyíltak meg a városban.
Köszöntõje végén Cseresnyés
Péter azt kívánta, ne csak az adottsága, teljesítménye alapján váljon
sikeressé az autókereskedés, hanem azért is, mert egyre biztonságosabbnak tudhatjuk a saját jövõnket, a családunkét, a városunkét.
A köszöntõk sorában Surman
Csaba, az ingatlanhasznosítással
foglalkozó társaság képviselõje elmondta, közel 1000 négyzetméter
alapterületû épület és hozzá tartozó udvar áll a bérlõk rendelkezésre. Várják az újabb, nemcsak autókereskedéssel foglalkozó partnerek jelentkezését.
Végezetül Cserti József, a korábban ezen a helyen mûködött
Ford szalon egykori tulajdonosa
kívánt sok sikert az autóudvar új
csapatának.
B.E.

Az M9-es út forrásainak elõteremtését szorgalmazzák
Az M9-es gyorsforgalmi út teljes szakaszának tervezésére, illetve kivitelezésére szolgáló forrás elõteremtését szorgalmazza a
hat nyugat-dunántúli megye alkotta M9-es Térségi Fejlesztési
Tanács.
A gyorsforgalmi út fejlesztését
segítõ, Gyõr-Moson-Sopron, Vas,
Zala, Somogy, Baranya és Tolna
megye önkormányzatai által alkotott fejlesztési tanács pénteki, zalaegerszegi ülésén Bodó Imre, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. (NIF) projektvezetõje az M9es elõkészítési, tervezési munkáinak állásáról beszélt. Mint elmondta: négy szakaszra bontva folyik jelenleg az elõkészítés, a
Szombathely és Vasvár, a Vasvár
és Nagykanizsa, a Nagykanizsa és
Kaposvár, valamint a Kaposvár és
Szekszárd közötti nyomvonalból.
Szombathely és Vasvár között
az M8-as gyorsforgalmi úttal közös lenne az M9-es, s ennek már a
környezeti hatástanulmánya, és az
engedélyezési eljárása is folyamat-

ban van. A Vasvár és Nagykanizsa
közötti útszakaszra  amelyhez
Keszthely és Pacsa között a leendõ
M75-ös gyorsforgalmi út is csatlakozna  tavaly év végén elkészültek a nyomvonal-variációk, s ezeknek 2015 közepéig elkészül a környezetvédelmi hatástanulmánya is.
Hozzátette, hogy mindkét szakasz esetében 2015 végéig a közúti
operatív program biztosítja az elõkészítõ feladatokhoz szükséges
költségek forrását.
A NIF projektvezetõje a Nagykanizsa és Kaposvár közötti szakasz kapcsán arról beszélt, hogy a
2010-ben három nyomvonal-lehetõségre készült elõzetes vizsgálati
hatástanulmányok óta nem történt
továbblépés. A Kaposvár és Szekszárd közötti szakasz ugyanakkor
a leginkább elõkészített, ez a
nyomvonal nemrég megkapta a
környezetvédelmi engedélyt, az
engedélyezési terve pedig június
30-ig elkészül.
Békefi Edina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési
operatív programokért felelõs he-

Az M9-es autóút tervezett nyomvonala (a már megépült szakasz pirossal
jelezve; a többi nyomvonala mai napig képlékeny.) Forrás: Wikipédia

lyettes államtitkárságának osztályvezetõje a finanszírozási lehetõségekrõl szólva azt mondta: legkorábban 2020 és 2030 között van reális esély arra, hogy az M9-es
megépítését finanszírozni tudják.
Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács  amely Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnökének személyében új elnököt is választott  a

beszámolókat meghallgatva végül
határozatot fogadott el, miszerint
szorgalmazzák, hogy a kormányzat a leendõ gyorsforgalmi út teljes, Soprontól Szekszárdig tartó
szakaszának tervezésére és kivitelezésére mielõbb találjon megfelelõ anyagi forrást.
MTI - Kanizsa
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30 éves a Kanizsa Televízió
Harminc éves a Kanizsa Televízió. A jeles születésnap alkalmából technikatörténeti kiállításon mutatják be a kezdetekben
használt kamerákat, technikai
eszközöket a stúdióhoz közeli
Batthyány Lajos Gimnázium
kisaulájában.
A megnyitó ünnepségen a 30
éves tévé munkatársait Balogh
László, az oktatási intézmény
igazgatója köszöntötte, felhívva
a diákok figyelmét arra, hogy az
országban az elsõk között, 1985.
április 1-jén alakult meg a Városi Televízió. A Keszthelyi Televízió február 28-án, míg a zala-

egerszegi április 4-én kezdte meg
adását.
A rendezvénynek díszvendége
is volt. Az MTI vezérigazgatói
tisztét nemrégiben még betöltõ,
zákányi születésû médiaszakember, Belénessy Csaba a városi televíziók munkájának fontosságára
hívta fel a megjelentek figyelmét.
Elöljáróban elmondta: nagy örömmel jött Kanizsára a régi ismerõsei
közé. Nemcsak a város, hanem a
városi televízió is ismerõs a számára, hiszen a Kanizsa TV 30 éve
jelen van a magyar televíziózásban, szerves részét képezve a hazai
televíziózás fejlõdésének. Nem lehet elképzelni már a helyi televízi-

A sokszínû Afrika 
pénzeken és bankjegyeken

Tematikus sorozata keretében
a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének Nagykanizsai Csoportja
az afrikai országok pénzeit és
bankjegyeit mutatta be legutóbbi összejövetele keretében.
Ahogy az az ismertetõbõl is kiderülhetett, a fekete földrész az
élet bölcsõje, mely (jelenleg...)
53 független államot foglal magában.
Amint az Róber László, a MÉE
Nagykanizsai Csoport-elnökének
megnyitó szavaiban is elhangzott,
ennyi állam és a történelem során
ráadásul (kiterjedésileg is) sorra
változó ország a pénzek és a bankjegyek területén is roppant sokszínûséget mutat. S nem csupán fekete Afrika igazi kincsesbánya
ilyen téren, de a kontinensnek gyakorlatilag a Szaharával egyenlõ
északi része is, ahol egy valami

biztos, nevezetesen a határok bizonytalansága...
Ahol létezett ország, mely talán
még a 150 napot sem érte meg, ott
bizony aligha az volt a legfontosabb (már csupán idõ hiányában
is), hogy a közigazgatást és minden
ahhoz kapcsolódó területet miként
lehet rendbe tenni, konszolidált keretek közé terelni. A gyarmatbirodalmakról való le- vagy elszakadás
is specifikus helyzetet teremtett az
ottani történelem, no meg a politika sodrásában, mely a bankókon és
érméken is visszaköszön.
Az éremcsere-érembörze rendezvényét megtisztelte jelenlétével Nagy József, a MÉE országos
fõtitkára is és a HSMK falai között
ezúttal is számos ritkaság cserélhetett gazdát a gyûjtõk és érdeklõdõk között.
P.L.

ók nélkül a magyar televíziózást 
szögezte le. Ez elég régóta így van,
de 2010-tõl, miután megszûntek a
regionális televíziók, még nagyobb felelõsség hárult rájuk 
hangsúlyozta Belénessy Csaba. A
régi eszközök mûködésével kap-

csolatos kérdésekre Nagy Imre, a
tévé ügyvezetõje és operatõr munkatársai válaszoltak. A kiállítás
március 27-ig látogatható a középiskolában.
B.E.

Kulturális keret 2015.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
2015. évi kulturális keret felhasználására
A pályázat célja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város kulturális életének támogatása, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2013. (V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya:
A támogatást az alkotómûvészeti, az elõadó mûvészeti, a múzeumi, a könyvtári, a levéltári, a közmûvelõdési és az örökségvédelmi tevékenységek tekintetében az alábbi célokra lehet nyújtani:
a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és egyetemes értékek létrehozására,
megõrzésére, digitalizálására, valamint hazai és határon túli terjesztésére, hozzáférhetõvé tételére;
b) a kulturális ágazatot érintõ évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre;
c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történõ részvételre;
d) a mûvészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a
kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építõmûvészettel kapcsolatos tevékenységekre;
e) a kultúrateremtõ, kultúraközvetítõ, valamint egyéni és közösségi tevékenységekre, a kiemelkedõ szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra;
f) kulturális vidékfejlesztésre;
g) kulturális jellegû civil és nonprofit szervezetek támogatására;
h) határon túli magyar kultúra támogatására;
i) nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának támogatására.
A pályázók köre:
Nagykanizsán székhellyel, vagy telephellyel rendelkezõ jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány), költségvetési szerv.
A támogatás formája:
A támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ támogatás.
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100 %-át, de legfeljebb 5.000.000 forintot nem haladhatja meg, ezen felül a pályázónak a pályázott cél teljes költségvetésének legalább 20%-ával a pályázat benyújtásakor
már rendelkeznie kell. Ezen összeg származhat más pályázaton elnyert vagy
egyéb, de nem az önkormányzattól kapott támogatásból.
Rendelkezésre álló forrás: 20.000.000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje:
1) A pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoporthoz kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. II. em.12. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2015. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu
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Kikapcsolódás,
regenerálódás a fürdõkben
2015. március 13.
péntek

2015. március 14.
szombat

Harcmûvészeti
Szeminárium
az NTE 1866 Judo
Szakosztálya
szervezésében

Az NTE 1866 Judo
Szakosztálya
szervezésében

16.00 Regisztráció a
résztvevõ sportágak
képviselõinek. Közös
bemelegítés.
17.00 NTE 1866 Judo
Szakosztály Nagykanizsa.
Judo földharc technikák.
Vezetõedzõ: Mester
József, Mester Marcell.
17.30 Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa. Vezetõ
edzõ: Johanidesz Gábor.
Bemutató.
18.00 Önvédelmi oktatás Budapest. Vezetõ edzõ:
Fürtös János. Pusztakezes és eszközös
önvédelmi technikák.
18.30 Jiu-Jitsu - Nagykanizsa.
Vezetõ edzõ: Horváth
János. Jiu-Jitsu technikák.
19.00 Kyokushinkay Nagykanizsa. Ütések,
rúgások technikái.
Vezetõedzõ: Gaál Imre.

10.00 Közös bemelegítés
11.00 NTE 1866 Judo
Szakosztály Nagykanizsa.
Judo versenytechnikák,
jiu-do önvédelem.
Vezetõedzõ: Mester
József, Mester Marcell.
11.30 Önvédelmi oktatás Budapest. Ken jutsu,
eszközös önvédelem.
Vezetõ edzõ: Fürtös
János.
12.00 Kyokushinkay Nagykanizsa.
Ütések, rúgások technikái.
Vezetõedzõ: Gaál Imre.
12.30 Jiu-Jitsu - Nagykanizsa.
Jiu-Jitsu technikák.
Vezetõ edzõ: Horváth
János.
13.00 NTE 1866 Judo
Szakosztály Nagykanizsa.
Ne-Waza verseny.
Vezetõedzõ: Mester
József, Mester Marcell.

2015. március 14. szombat
II. Nippon Zengo születésnapi party
a Fittlesz Mozgásközpont szervezésében
14.00 Megnyitó
14.15 Antigravitációs
fitness-jóga bemutató
Dümmert Szabina.
14.30 Fit Kids
Pavelka Andrea
15.00 Funkcionális köredzés
Makay Miki
15.40 Zumba Fitness
Pavelka Andrea
16.20 Spinning

Burján Tamás
17.00 II. Nippon Zengo
Nagykanizsa szülinapi
óra Shihan Brezovai
Sándor és Bagi
Alexandra vezetésével
14.30 - 15.00
KIME SHOTOKAN
Karate Bemutató
Sensei Feszt Norbert
3 danos mester

Vendégek: Shihan Brezovai Sándor (6 danos kyokushin karate mester) és szentesi csapata.

A gyógyfürdõket ma már nem csak nyugdíjasok lá togatják, egyre több fiatal felnõtt jött rá arra, hogy a kü lönbözõ sportsérülések, az ülõ munkavégzésbõl adó dó fájdalmak megelõzhetõk vagy csökkenthetõk a
gyógyvízzel.
Környezetünkben is találhatóak különleges összetételû
gyógyvizek, az ezekre épülõ kezelések háziorvosi beutalóval
vehetõk igénybe. Évente két alkalommal 3 x 15 kezelést támogat a TB. Nem kell mást tenni,
mint háziorvosi beutalóval felkeresni a reumatológiai szakrendelést, ahol vizsgálat után
azonnal megkezdhetõk a kezelések.
A fürdõkúrák kikapcsolódásra,
relaxálásra is alkalmasak. A terápiás kezelések mellett wellness
kezeléseket is kínálnak. Ezeken a
masszázs különbözõ fajtái segítségével (mézes, bamboo, lávaköves, csakra, csokoládé)erõsítik az
immunrendszert. E kezelések ki-

váló stresszoldó hatásúak, s jótékonyan támogatják a bõrmegújulást.
Immunrendszerünk erõsítésének egyik leghatékonyabb módja
a szaunázás. Azokban a fürdõkben, melyek szauna központtal
rendelkeznek, hatékony, szauna
mester által irányított szauna szeánszokon vehetnek részt a vendégek. A mézes, jeges és sós bedörzsölések, az értõ módon a vendég
irányába hajtott forró, aromával
dúsított levegõ a lehetõ leghatékonyabb módja annak, hogy bõrünkbõl távozzanak a méreganyagok, s szervezetünk edzettebbé
váljon.
Érdemes kipróbálni, ez a szervezetünknek is megjár!
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Nagykanizsai Javítóintézet
ÁLLÁSAJÁNLATOK:

www.voksh.hu,
nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: E-000883/2014.

EMMI Debreceni Javítóintézete felvételt hirdet a Nagykanizsai
Javítóintézetben betöltendõ alábbi munkakörökben:

Ünnepelj velünk
AKCIÓNKAT elkezdtük!
A 25.-ék a kedvezményes
tanfolyamok napjai lesznek február,
március és április hónapokban!

tagintézmény vezetõ, igazgatóhelyettes, otthonvezetõ, orvos, pszichológus, növendékügyi elõadó, oktató nevelõtanár, gyógypedagógus, nevelõtanár, gyermekfelügyelõ, utógondozó, ápoló-gyermekfelügyelõ, szakoktató, rendész, könyvelõ, pénztáros, munkaügyi
elõadó, titkárnõ-adminisztrátor, gondnok, gépkocsivezetõ-eljáró,
karbantartó, raktáros, mosodai alkalmazott, takarító, élelmezés
vezetõ, szakács, konyhai kisegítõ.

Jelentkezz iskolánkba moped,
motor és személygépkocsi
kategóriában, és a KRESZ
tanfolyamdíj ára cégünk
fennállásának 25. évfordulója
alkalmából MOST CSAK 5000 FT!

Munkavégzés helye:
8800 Nagykanizsa, Camping út hrsz. 4918/10.
Az álláshirdetéssel kapcsolatban bõvebb információt talál a
www.nkji.hu és a www.dji.hu honlapokon.

Tanfolyamok nyitónapjai:

Március 25. (szerda) 16 óra hétközi
Április 25. (szombat) 9.00 óra hétvégi
További részletekrõl érdeklõdjön
irodánkban vagy a fent megadott
elérhetõségeken.

2015. MÁRCIUS 20-ÁN 14.00 ÓRAKOR A MEDGYASZAY
HÁZBAN (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 5.) a betöltendõ
munkakörökkel kapcsolatban a Debreceni Javítóintézet
munkatársai tájékoztatják az érdeklõdõket.

3

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%)

Közalkalmazotti álláspályázatok
Az Emberi Erõforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az alábbi
munkakörökre: a Zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, a Palini Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására, a Zrínyi Miklós Általános Iskola intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztás ellátására.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet az alábbi munkakörökre:
- Kiskanizsai Általános Iskola iskolapszichológus munkakör betöltésére
- Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívások megtekinthetõk a www.nagykanizsa.hu
honlapon az Álláskínálat/Egyéb álláskínálat menüpontban.

NK3 - KRISTÁLYTISZTA TÓ TEMATIKUS ÚT
NAGYKANIZSA (CSÓNAKÁZÓ-TÓ)  ZÁKÁNYFALU  ZÁKÁNY  GYÉKÉNYES 
PORROGSZENTKIRÁLY  PORROG  SOMOGYBÜKKÖSD  NAGYKANIZSA
Somogy megye déli részének tengere a gyékényesi
Kotró Magyarország egyik legszebb nyíltvízi merülõhelye. A túra központi eleme a tó. A közel 70 km-es út
a hosszabb kirándulást kedvelõknek ajánlott.
Célcsoport: gyakorlott, napi kerekezõk, illetve csak Gyékényesig családoknak is, ebben az esetben 30 kmes az út, hazafelé
(Nagykanizsára) vonat
javasolt.
Útvonal hossza:
70 km.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak 3 óra, családoknak Gyékényesig 3
óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/
programcsomagok/nk3-kristalytiszta-tematikus-ut/

A Nagykanizsáról (Csónakázó-tó) induló túra elsõ javasolt
megállója a mai Fõ utcán látható a Batthyány kastély, amit a
kanizsaiak hercegi várnak is mondanak. A város legrégebbi
épülete, 1705 és 1712 között épült. Az épület funkciója többször változott, jelenleg a Thúry György Múzeum otthona.
Zákányfalu legismertebb értéke a Zichy-kastély, amelyet a Zichy család udvarházból 1911-1914 között kastéllyá alakíttatott. Az eklektikus úrilak 1945-tõl iskolaként mûködik, a kastélypark több növényritkasággal
és hársfasorával szerez élményt az idelátogatóknak.
Zákány a Dráva part Somogy megyei szakaszának
gyöngyszeme. Területén csodálatos panoráma tárul az idelátogató szeme elé, a Dráva lustán kanyargó vonulata, a táj
érintetlen szépsége és a túlparton karnyújtásnyira elterülõ
horvátországi városok látványa. Az épített örökségek közül
az 1931-ben Szent Imre tiszteletére adományokból épült
római katolikus templom, és a vasút emelkedik ki.

A Gyékényesi-tó kavicsbányájának köszönheti a Kotró
nevet. A különleges talaj miatt a víz nagyon tiszta. Mélysége a búvárbázisnál 12-15 méter, s a kitermelés közelében
akár a 25-30 métert is elérheti. A látótávolság rendkívüli: 38 méter. Közvetlen a parton horgászkunyhók állnak, néhány méteres stégekkel. A parttól távolabb, egymás után
több sorban kis tetõteres nyaralók épültek, jellegzetes arculatot adva a tó környékének. Gyékényes épített örökségei közül a római katolikus és evangélikus temploma, illetve a világháborús emlékmûvek érdekesek. A Dráva mellett kialakuló ártéri ligeterdõk egyike a Gyékényes határában található Lankóci-erdõ, amely kedvelt kiránduló célpont.
Porrog és Porrogszentkirály települések az evangélikus lakosságnak köszönhetõen szép evangélikus
templomaikkal vonzzák az utazókat.
Somogybükkösd nevezetessége a Perczel-kastély, mely
ma közösségi házként mûködik. A kastélyt körülvevõ 1,8
hektáros park védett. A paraszti építészet õrzõi a faluhoz
tartozó vályogfalú pincék. Somogybükkösd 13. században
épült románkori templomát a 18. században barokk stílusban átalakították.
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A bírósági ülnökök választásáról
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák
(ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.
A legutóbb, 2011-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén lejár
(az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével), emiatt szükséges az új választás megtartása. A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. és 2015. április 30. közé esõ idõtartamra tûzte ki.
A járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzatok képviselõ-testületei választják meg.
A törvényszék, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit a megyei (fõvárosi), illetve megyei jogú városi közgyûlés és a területi nemzetiségi
önkormányzatok képviselõ-testületei választják meg.
Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.
Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet:
Bíróság megnevezése
Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Járásbíróság
14 fõ ülnök + 6 fõ pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Törvényszék
5 fõ ülnök + 1 fõ pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság
5 fõ ülnök
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
Jelöltet állíthatnak: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkezõ nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok, a bíróság illetékességi területén mûködõ egyesületek, kivéve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési  oktatási intézmények tantestületei jelölik. A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
Jelölt lehet:
Az a 30. évét betöltött, de a 70. életévét még be nem töltött magyar állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölõ választópolgár, vagy jelölõ szervezet által kitöltött és aláírt Bírósági ülnökké jelölés elnevezésû nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata (Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról elnevezésû nyomtatvány).
- A hatósági erkölcsi bizonyítvány annak igazolására, hogy a jelölt büntetlen
elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt.
(A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérõlapon külön  külön be
kell jelölni annak igazoláskérését, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és nem áll
közügyektõl eltiltás hatálya alatt!)
A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat,
valamint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzõi Kabinetjében
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 3.) munkaidõben átvehetõ, vagy megtekinthetõ és letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A jelölés benyújtásának helye, ideje: a jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jegyzõi Kabinetjében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. I. emelet 3.) 2015. március 31-ig személyesen munkaidõben, vagy postai
úton zárt borítékban Dénes Sándor polgármesternek címezve nyújtható be,
utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: Bírósági ülnökválasztás.
A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, valamint a hatósági
erkölcsi bizonyítványt, melynek tartalmaznia kell, hogy a jelölt büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt.
Amennyiben a hatósági erkölcsi bizonyítvány a jelöléshez nem kerül csatolásra,
azt legkésõbb az ülnökválasztást tárgyaló közgyûlés napján 12.00 óráig be kell
nyújtani, ennek elmaradása esetén a jelöltet ülnökké megválasztani nem lehet.
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Archeozoológus a múzeum új munkatársa
Március 14. 17.30 óra
SZEKERES EMIL
FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Lengyák István. Megtekinthetõ: március 28-ig. A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 14. 19 óra
"GÖRÖG KONCERT" KOLLONAY ZOLTÁN
ÉS ZENEKARA ELÕADÁSA

A megszokottól különlegesebb, varázslatos, új zenei élmény ínyenceknek. Érzelmes, dallamos, dinamikus saját dalok, görög világslágerek. Belépõdíj: 1 000 Ft. A
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 15. 10 óra
EMLÉKMÛSOR AZ 1848-49-ES
FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC 167.
ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL

Köszöntõt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere.
Közremûködnek: A Zrínyi Miklós -Bolyai
János Általános Iskola Bolyai János tagintézményének diákjai Tûzmadár címû
mûsorukkal. A mûsort szerkesztette és
rendezte: Dr. Kupóné Gasztonyi Edit.

Március 16. 19 óra
William Shakespeare:
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM

(vígjáték). A budapesti Nemzeti Színház
vendégjátéka. Fõszereplõk: Horváth Lajos
Ottó, Farkas Dénes, Nagy-Kálózy Eszter,
Reviczky Gábor, Tompos Kátya, Szarvas
József, Schnell Ádám. Belépõdíj: 4 000 Ft.
A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 17. 19 óra
A POSTÁS, AKI MEGESZI A
LEVELEKET" - a L'art pour l'art

Társulat mûsora. Belépõdíj: 2 500 Ft. A
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 20. 14 óra
VÍZ VILÁGNAPJA - pályázati

rajzkiállítás. Megtekinthetõ: április 8-ig.
A belépés DÍJTALAN!

Március 20. 17 óra
LAPPFÖLD ÉS A LAPPOK

vetített képes elõadás. Elõadó: Anja
Haaparanta, a Janus Pannonius Egyetem
Finnugor Tanszékének vezetõje. Nagykanizsai Finn-Magyar Egyesület és a
Kanizsai Kulturális Központ közös rendezvénye. A belépés DÍJTALAN!

Március 20. 19 óra - Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
"A VÁGY MUZSIKÁL" KARÁDY-EST Szalóki Ági és együttesének koncertje. Belépõdíj: 2 000 Ft. A
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 21. 19 óra - Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
"VONULNAK A REGRUTÁK"
- a Zalagyöngye Táncegyüttes mûsora.
Belépõdíj: 1 000 Ft. A Tavaszi
Mûvészeti Fesztivál programja.

Március 13. 20 óra
SUPERNEM KONCERT GYORSHAJTÁS TURNÉ

Vendég: Headbengs. Belépõdíj. elõvételben 1 500 Ft, a helyszínen 1 800 Ft

Március 21. 9-13 óráig
TAVASZI BABABÖRZE
Asztal foglalás:
Kiss Zsanett - 30/894-2633.

Tugya Beáta archeozoológus
szeptembertõl a Thúry György
Múzeum munkatársa. Történész
muzeológus munkakörben dolgozik városunk intézményében,
de feladatköre ennél sokrétûbb.
Tugya Beáta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Záhonyban töltötte a gyermekkora jelentõs részét.
Zalába négy éve Budapestrõl jött.
 Szeretek itt élni, de annak örülök, hogy több helyen, eltérõ méretû településeken laktam már, így
össze tudom hasonlítani, hogy milyen falun, megyeszékhelyen és
milyen a fõvárosban tartózkodni.
Nagykanizsát szeretem, méretben
is élhetõ város, van történelmi háttere, kedvelhetõ település  mondta elöljáróban Tugya Beáta.

Az archeozoológus Szegedre
járt egyetemre, ahol történelem
szakos bölcsész és középiskolai tanárként diplomázott. Az egyetemi
évei alatt áthallgatott az ELTE-re
archeozoológia témakörben.
 Az, hogy áthallgathattam a budapesti egyetemre, egy szerencsés
találkozásnak köszönhetõ, ugyanis
Szegeden tartott elõadást Dr. Bartosiewicz László. A professzor által
elmondottak felkeltették az érdeklõdésemet. Bár már korábban is
dolgoztam ásatásokon és érdekeltek a csontok, nem tudtam hol lehet
ebben a témakörben tanulni  emlékezett vissza. A tanár úr, látva érdeklõdését felajánlotta neki, ha
vállalja, hogy hetente kétszer felutazik Budapestre, akkor tanítja.
Ezzel párhuzamosan elkezdte a
Földtudományi Doktori Iskolát,
ahol régészeti geológia szakirányon belül az archeozoológia a témaköre. A három éves PhD képzést
azóta elvégezte, csak a szigorlat, a
disszertáció megírása és a védés
van hátra.
 Ecser 6-Maglód 1. késõ rézkori
lelõhely (Baden-kultúra) több tízezer darabos állatcsont-anyagát dolgoztam fel, benne a szarvasmarha
áldozatokat is. Összehasonlítom az
eredményeket eltérõ földrajzi környezetben fekvõ, szintén ehhez a
kultúrához tartozó lelõhelyekkel,
azt vizsgálva, hogy az állattartás és
vadászat tekintetében egységesnek

gondolt Baden-kultúra nem is volt
olyan egységes  részletezte Beáta.
Kiemelte, ha az ország különbözõ földrajzi pontjait nézzük állattartás tekintetében akkor vannak
különbségek, hiszen az emberek
alkalmazkodtak ahhoz a környezethez, ahol élnek.
Azt mondja, a gödörbõl elõkerült
állatcsontokat általában a dokumentációval együtt egy ládában, vagy dobozban kapják meg. Ekkor kezdõdik
a munkájuk. Minden csontot megvizsgálnak, hogy milyen állatnak,
mely csontját tartják a kezükben.
 A vizsgálat elég hosszadalmas
munka, hiszen van olyan leletegyüttes, mely a csontok mennyiségét tekintve akár 15-20 ezer darabos
is lehet. Az, hogy egész állatok kerülnek elõ, ritka. Azokkal találkozunk, amelyeket az emberek megettek utána bedobálták a szemétgödörbe  monda az archeozoológus.
Beáta múzeumi munkakörében
szerepel a régészeti állatcsont anyagok
feldolgozása, a leltározás, a gyûjtemények revíziója, a kiállítások rendezése
és vezetése, valamint a TÁMOP-os
foglalkozásoknak a vezetése.
 Korábban tanítottam is, így azt
szeretem a leginkább a múzeumi
munkában, hogy sokrétû a feladat
 részletezte feladatkörét. Hozzátette, úgy érzi jó helyre került és
szeretne minél jobban helytállni.
V.M.
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Olyan belsõ nyugalom szállja meg a hétvégén, hogy akár madarat is lehetne fogatni önnel. Ebben az idõszakban tehet
merészebb lépéseket is a családja anyagi
gyarapodása érdekében.

Víz Világnapja

Nyílt nap a nagykanizsai szennyvíztelepen
A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás a Víz Világnapja alkalmából 2015. március 20-án nyílt napot tart a nagykanizsai szennyvíztisztító telepen (Nagykanizsa, Ady u. 0194/6 hrsz.). A nyílt napon lehetõséget biztosítunk a Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és
szennyvíztisztító telep fejlesztése címû projekt által érintett települések
lakosságának és minden érdeklõdõnek, hogy betekintést nyerjenek a
felújított és bõvített telep mûködésébe.
Elõadással egybekötött, vezetett helyszínbejárást tartunk 2015.
március 20-án 9 és 11 órai kezdettel, amelyre ezúton tisztelettel
meghívjuk.
A részvétel díjmentes.
Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Ha építõ gondolatai támadnak, ez az idõszak kiváló alkalom arra, hogy hozzáfogjon a gyakorlati megvalósításukhoz. Most
ne lazsáljon, ne fordítsa idejét haszontalan
dolgokra, hanem cselekedjen.

V.21.VI.21. Ikrek
Aktív, baráti körben eltölthetõ órákat ígér önnek a Hold. A hétvégén mindenképpen kerülje el a monoton, egyhangú tevékenységeket. Ha netán megfájdul a torka valami hideg
italtól, ûzze el a bajt illatos gyógyteákkal.

VI.22.VII.22. Rák
A sok mozgásnak, sportnak köszönhetõen
csúcsformában érezheti magát testben és
lélekben egyaránt. Ha most akar belevágni
valami új dologba, nyugodtan tegye meg,
mert siker koronázza minden lépését.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Baráti kapcsolatainak a megerõsödésére számíthat a közeljövõben. Használja ki ezt a
kedvezõ idõszakot, mert érdemes lesz együttmûködni velük. Ügyeljen rá, hogy a kezdeti
nehézségek ne vegyék el a kedvét.

VIII.23.IX.22. Szûz
A megszokott, hétvégi jó hangulatából tartalékoljon valamennyit a hétköznapokra is. A
jó ötletek, szép gondolatok úgy is megkísérthetik, hogyha csak a lábát lógatja. A pihenés
után pedig jöhet egy kiadós beszélgetés.

IX.23.X.22. Mérleg
Amikor az üres esti óráiban valami nyugtalanság fogja el, töprengjen el azon, mi tehetné önt
igazán boldoggá. Ne gondoljon mindjárt valami eget rengetõ nagy tettre, luxusutazásra.
Elég, ha nyitott szemmel jár az utcán.

X.23.XI.22. Skorpió
Atavaszi influenza nem okoz semmi gondot önnek az elkövetkezõ hetekben. A nyugalmát, kiegyensúlyozottságát azonban mégis megzavarhatja valami. Nem tudja megzabolázni álmait, és
olyan makrancossá válhat, akár egy kiscsikó.

XI.23.XII.21. Nyilas
Nem várt problémákkal találhatja szembe
magát már a tavasz elsõ napjaiban. Szerencsére nem megoldhatatlan feladatok várnak
önre. Némi kerti munkára is tartalékolnia
kell egy keveset a szabadidejébõl.

XII.22.I.20. Bak
Ha belefog valamibe, ne engedje meg magának, hogy a kezdeti nehézségek elbizonytalanítsák. Hagyja, hogy továbbszálljanak, és örüljön mindenféle szépnek, ami
körülveszi a környezetében.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha a megszokottnál sokkal többet pihen, testileg és szellemileg megújulhat. Ennek köszönhetõen erõsödõ pozitív kisugárzásával meggyõzheti igazáról a vetélytársait. Érdemes ezt
az idõszakot jótékonykodásra fordítania.

II.20.III.20. Halak
Ha higgadtan figyeli a környezetét, könnyen
rájöhet arra, hogy figyelembe veszik a véleményét, és jobban hallgatnak önre, mint eddig. Hogy vajon mi okozta ezt a változást az
életében, ezen érdemes elgondolkodnia.
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Újabb kézilabda
vezetõ távozott
közülünk
Ismét gyászol a megyei kézilabda társadalom, mivel elhunyt
a letenyei származású Musits
Ferenc, a Nagykanizsai Izzó SE
elnöke. Musits Ferencnek évtizedeken keresztül élete volt a
kézilabda és a sportág megyei,
azon belül is nagykanizsai történéseinek olyan aranykorszaka
fûzõdik nevéhez, melyen belül,
például a '90-es évek közepén a
Nagykanizsai Tungsram SE a
felnõtt férfi elsõ osztályú pontvadászat élmezõnyéhez is tartozhatott. Sportvezetõi munkássága alatt megannyi felejthetelen mérkõzés helyszíne volt az
Olaj-csarnok, s a Tungi
olyan ellenlábasoknak volt méltó ellenfele, sok esetben legyõzõje, mint a Veszprém, a Szeged
vagy éppen az Elektromos.

Képviselõi
fogadóóra,
alpolgármesteri
fogadónap
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. március 27-én
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. március 25-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

INGATLAN
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festényt, porcelánt, régi

2015. március 12.

Kanizsai házirangadó Lendván

A szlovéniai Lendván került
megrendezésre a 40. Pokal Lendave cselgáncs-verseny  ami
nem azonos a néhány héttel korábbi, szintén Lendva Kupa elnevezésû eseménnyel , melyen a
Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata (képünkön)
5 fõvel képviseltette magát.
Az NJK-s cselgáncsozók közül
az U12-es korosztály 32 kg-os mezõnyében (7 fõ mérlegelt) Herczeg
Zsombor elsõ mérkõzését intések-

kel elvesztette, a második mérkõzésén pedig gyõzött, így harmadik
lett. Az U14 46 kg-jában (9) két
versenyzõ is képviselte a klubot és
Mód Zalán, valamint Kovács Mátyás is jól küzdöttek. Mátyás az elsõ mérkõzését meggyõzõen nyerte, ezután a döntõbe jutásért vívott
küzdelemben szlovén ellenfele
gyõzött, tehát a bronzéremért
küzdhetett. Zalán az elsõ mérkõzésén kicsit megilletõdötten dzsúdózott és alulmaradt osztrák ellenlábasával szemben, amivel a vigasz-

ágra került. A következõ mérkõzését már higgadtan és magabiztosan
nyerte és a bronzéremért küzdhetett, melynek során saját csapattárásával találta magát szemben. A
kanizsai házi rangadón Zalán volt
a jobb, Mátyás pedig ötödik lett.
U16 50 kg-ban (10) Sólyomvári
Dávid elsõ mérkõzésén egy gyönyörû nagy belsõ combdobással szerzett
villámgyors ippont, majd a második
meccsén nagy csatában gyõzött. A
döntõbe jutásért vívott meccsén Dávid szemfüles volt, a fináléban aztán
a szlovén bajnokkal került szembe,
aki nyert a kanizsaival szemben. Az
U21 70 kg-ban Mód Jordána állt
szõnyegre, aki két küzdelem után a
második helyet szerezte meg.
 A kisebb taktikai hibákat leszámítva mindenki jól küzdött és
elégedett vagyok az eredményekkel  fogalmazott a verseny után
Hóbár Péter edzõ.  Az idõközben
elkészült 2014. évi rangsorban a
másfél éves egyesületünk a 35. helyet szerezte meg a 109 rangsorolt
klub között, mely így a legeredményesebb lett Zala megyében.
P.L.

Junior Eb-n vívott Dobó
Mariborban rendezték az utánpótlás vívó Európa-bajnokságot,
melyre a Nagykanizsai TE 1866
sportolója, Dobó István is kijutott
junior (18-20 év) férfi kardban.
 A kontinensviadalon a korcsoport
59 kardozója lépett pástra  fogalmazott edzõje, Piecs Adrienn.  A csoportküzdelmeket István nehezen vette,
két gyõzelmet aratott angol és grúz ellenfele ellen, ugyanakkor háromszor
népi parasztbútorokat és ruházatot,
valamint használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014
(7693K)

Forgalomkorlátozás a Sugár utcában
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykanizsán, a Sugár utcában
(Rozgonyi u.  Királyi Pál u., szakaszokon) március 11. (szerda) 8,00 órától
várhatóan 2 hónap idõtartamig a Délzalai Vízmû ZRt. a meglévõ ivóvíz hálózatán vezeték kiváltási munkákat végez, és forgalomkorlátozásra kerül sor.
A közlekedés az érintett szakaszokon Dél  Észak irányban egyirányú lesz.
A munkavégzés idején a Napraforgó térrõl induló 8, 8Y jelzésû helyi járatok
Észak - Dél irányban módosított útvonalon közlekednek.
Szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Délzalai Vízmû Zrt.

szenvedett vereséget 5:4-re. A továbbjutás ezzel ugyan nem forgott veszélyben, viszont a 32-be jutásért vívnia
kellett, egy magyar- magyar párharc
keretében, hiszen Dobó válogatott társát, az MTK vívóját, Péch Miklóst
kapta. Acsatában Péch bizonyult jobbnak (15:10) és ezzel kanizsai versenyzõnk a 40. helyen végzett. Mivel a
csoportban nem nyújtott kimagaslót,
így várható volt, hogy nehéz ágra kerül. Mentségére azért annyit felhozha-

VEGYES
Régi újságokat, dokumentumokat,
képeslapokat, térképeket valamint porcelánokat (készletek, figurák, stb.) és
festményeket vásárolnék. Tel.: Nagykanizsa, 06-30-332-8422 (7695K)

ÁLLAT

Elõnevelt csirkék 430 Ft-tól már
most rendelhetõk tavaszra.Vörös tojók,

tunk, hogy elsõ éves ebben a korcsoportban, így a kimagaslóbb eredményt
nem tõle várta a magyar küldöttség.
A magyar férfi junior kardcsapat
(melynek tagja volt Dobó István
is) a 11 induló egységbõl végül az
ötödik helyet szerezte meg.
P.L.
kendermagos, húshibrid, újfajta kapirgálós, nagytestû vegyes. Naposkakas:
60 Ft/db. Termelõi árak. Ingyen szállítás. Boglári Baromfitenyésztõ. Tel.:
06/85-353-200, 06/30-9-899-754

Véradás
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
az alábbi véradást szervezi:
2015.03.17. kedd 09:00 - 13:00 óra
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium, Nk,
Platán sor 3.
2015.03.19. csütörtök
10:00 - 15:00 óra GE

2015.03.13.
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A hölgyek nõnapi gyõzelme
Nagykanizsai TE 1866 (5.) 
Pécsi VSK (9.) 6-1 (2-1)
Nõi NB II Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés, 12. forduló.
Nagykanizsa. Vezette: Kiss R.
(Balogh R., Novák V.). G.: Halász
(2., 60.), Hozlár (4., 56.), Takács P.
(77.), Takács D. (80.), illetve
Bucher (20.)
NTE: Balassa Sz. - Kanizsai D.,
Balassa D., Hozlár (Takács P.,
56.), Tarsoly K. (Tarsoly A., 75.),
Horváth E., Szabó Zs. (Vittman
(80.), Balassa A., Veres V., Takács
D., Halász. Vezetõedzõ: Benedek
József.
A gyors kétgólos vezetés után a
PVSK egyre veszélyesebben kontrázott, így a félidõben jól jöttek
Benedek József instrukciói a középpálya játékát illetõen. Onnan
aztán a kanizsaiak sorra szerezték
góljaikat, így a vasárnpi nõnapi
köszöntéshez egy nagy különbségû gyõzelem is dukált.
UFC Nagykanizsa (8.) 
Semjénháza SE (10.) 6-0 (1-0)
Labdarúgó megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 17. forduló. Nagykanizsa, 80 nézõ. Vezette: Vincze G.

(Miszori, Kustán). G.: Bene G. (22.),
Szalai D. (68., 90.), Szakmeiszter J.
(71., 85.), Grudics (75.)
Nagykanizsa: Gyulai A. - Kotnyek I., Grudics, Schuller, Szép
D., Szalai D., Zsirai A. (Végh B.,
85.), Kiss J., Nagy M. (Mulasics,
23.; Völgyi D. 63.), Bene G. (Zsirai P., 78.), Szakmeiszter J. Vezetõedzõ: Gyulai Csaba.
A csesztregi 2-0-s vereség után
a Nagykanizsa a mûfüvesen fogadta a Semjénháza SE-t és a második félidõ derekáig gyakorlatilag semmi nem utalt arra, hogy
ekkora különbség lesz a két együttes között. Néhány perccel korábban ugyanakkor a nézõtéren Visnovics László, az UFC utánpótlásnevelésének koordinátora már
megjegyezte: "Úgy tûnik, fárad a
Semjénháza". S valóban, akkor
már a taktikai faultokra sem értek
oda a vendégek, ugyanakkor az is
tény, hogy a hazaiaktól még az elsõ félidõ közepén lecserélt Nagy
Máté elárulta, sérülését nem egy
belépõ, hanem rossz lépése okozta. Akkor éppen túl voltunk egy
Bene Gábor - majdnem Robin van

Négy kanizsai lábtollas kategóriája legjobbja
A közelmúltban választották meg az év legjobb lábtoll-labdázóit,
melynek keretében kanizsai elsõségek is születtek. 2014-ben az év nõi
lábtoll-labdázója: Kunics Réka (Nagykanizsa Zemplén SE). Legjobb
ifjúsági játékosok: Baranyai Benett (Nagykanizsa Zemplén SE) és
Morvai Noémi (Nagykanizsa Zemplén SE). A legjobb szenior: Takács
Endre (Nagykanizsa Zemplén SE).

Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozik a
Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatala
által meghirdetett A mi Március 15-énk! címû rendezvényhez.
"A mi Március 15-énk!"  Élõlánc az 1848-1849-es szabadságharc
hõseinek emlékére. Talpra magyar, hí a haza! Itt az idõ, most vagy
soha!"
1848. március 15-én hazánkba is beköszöntött a Népek tavasza,
amely virágba borította a szabadság eszméjét. Március 15-e az összefogás jelképe, ekkor váltak a magyarok igazi, a szó mai értelmében
vett nemzetté. A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatal az 1848. március 15-i események és a '48-as hõsök tiszteletére közös ünneplésre hívja Magyarországot.
Találkozzunk 2015. március 15-én (vasárnap) 15.00 órakor Nagykanizsán, a Kossuth téren, fogjunk össze, hogy együtt szavalhassuk el a forradalom himnuszát, Petõfi Sándor Nemzeti dal címû
költeményét!
Emlékezzünk együtt '48 hõseire!

Dénes Sándor,
polgármester Nagykanizsa MJV Önkormányzata

Persie vb-gólját idézõ - fejes találatán, aki a második kanizsai gól
elõtt a gólpasszt visszaadta Szalai
Dánielnek, aki remekül bombázott
a hálóba, s a 68. perctõl nem volt
megállás Szakmeiszter János vezérletével - egészen hatig...
Tarr Sprint Andráshida SC
(2.)  Horváth-Méh Kiskanizsai
Sáskák SE (15.) 3-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
17.
forduló.
Andráshida, 100 nézõ. Vezette:
Kocsondi (Lancz, Czifra). G.:
Tóth L. (45.), Bandics (56.), Karvalics (63.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Molnár
L., Kálovics Á., Piecs L., Horváth
G., Kovács B., Tóth D. (Lõrincz,
76.), Dolmányos, Somogyi, Gaál
Ö., Póka. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
Az elsõ félidõt lezáró Tóth
László-gól meghatározta az igencsak tartalékos és a tavaszt ezzel a
meccsel nyitó Kiskanizsa további
sorsát, ezt alapul véve viszont a
tisztes helytállás sikerült a Sáska
számára.
Zala megyei labdarúgó bajnokság III. osztály, Déli csoport,

15

16. forduló: Nagykanizsa-Bagola
VSE (2.) - Szerdahely FC (8.) 0-3
(0-2). G.: Hans (30.), Horváth J.
(38.), Dékány (78.). Letenye SE II
(15.) - Palin FC (11.) 1-4 (0-1). G.:
Gazdag G. (48.), illetve Bársony
Sz. (6.), Horváth G. (74., 85.),
Halázs (76.). Sormás SE (9.) Miklósfa SE (1.) 2-4 (1-1). G.: Lakatos (44.), Hammer (86. - öngól),
illetve Krajcsovics (40.), Böröcz
(49.), Halajkó (57.), Verebélyi
(65.). Kiállítva: Lõdri (84.; Sormás
SE). Bajcsa SE (14.) - Sandi SE
(5.) 3-2 (1-0). G.: Pókec (14., 55.),
Pap A. (61.), illetve Bajor (68.),
Réfi (72.) 17. forduló: Palin FC
(11.) - Petrivente SE (13.) 8-1 (50). G.: Simon (5., 23., 33., 39.,
75.), Halász (36., 65.), Györkös
(78.), illetve Kanizsai Zs. (60.).
Miklósfa SE (1.) - Murakeresztúr
SE (3.) 2-1 (2-0). G.: Hammer (32.,
45.), illetve Plánder (49.). Bázakerettye SE (6.) - Bajcsa SE (14.) 10 (0-0). G.: Horváth Á. (51.). Sandi
SE (5.) - Nagykanizsa-Bagola VSE
(2.) 4-4 (2-2). G.: Budai B. (4.),
Bajor (8.), Horváth G. (61.), Fekete (86.), illetve Szigeti (6.), Kisharmadás (9.), Gelencsér L. (71.),
Millei Z. (76.).
P.L.

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja
alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel meg
lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a módszert.
A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a régóta meglévõ
panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
2015. március 17. (kedden) 17 órakor ingyenes ismertetõ elõadást a HSMK
földszinti termében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Az akció május 31-ig tart.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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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

Gyermek használt ruha, cipõ, játék,
kiegészítõk.
Tattoo rágó
5 gr
10 Ft/db

Bolero
italpor
8 gr
59 Ft

Kinder tojás
20 gr
199 Ft

1 kg 7375 Ft

1 kg 9950 Ft

Nápolyi
több ízben
500 gr
380 Ft

Tchibo Family
(õrölt kávé)
250 gr
439 Ft

Rizses csoki
250 gr
595 Ft

1kg 2000 Ft

1kg 760 Ft

1kg 2380 Ft

Milka, Tibi
táblacsoki
100 gr
199 Ft-tól

Haribo
gumicukor
100 gr
200 Ft

50 filteres tea
75 gr
495 Ft

Teekanne tea
50 gr
495 Ft

Toffifee
125 gr
499 Ft

1 kg 1756 Ft

1 kg 6600 Ft

1 kg 9900 Ft

1 kg 3992 Ft

Belga tenger
gyümölcse
250 gr
895 Ft

After Eight
200 gr
995 Ft

Lübecki
szívdesszert
200 gr
995 Ft

Merci
tejcsokoládé
250 gr
995 Ft

1 kg 3580 Ft

Krawka
tejkaramella
995 Ft/kg

1 kg 4975 Ft

Nestle reggelizõpehely
több ízben
225 gr
395 Ft
1 kg 1756 Ft

1 kg 1990 Ft-tól

1 kg 4975 Ft

Nestle reggelizõpehely
több ízben
425 gr
695 Ft
1 kg 1635 Ft

1 kg 2000 Ft

1 kg 3980 Ft

Nescafe 3in1
175 gr
415 Ft
2371 Ft/kg

Felnõtt használt ruha, cipõ, lakástextil,
bizsuk, egyedi készítésû ékszerek.
Keressen minket, és vásároljon a
facebookon is: Helga ruhái kicsitõl a
nagyig csoportban.

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

