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XXVIII. évfolyam 13. szám
2016. április 7.

Ünnepi események helyszíne
volt szombat délután a HSMK
Farkas Ferenc terme, ahol a korabeli várkapitány, Thury György
halála évfordulóján Nagykanizsa, Orosztony és Várpalota vezetése  közös hõsük tiszteletére
 emlékülést tartott.
Thury György várkapitány nem
véletlenül érdemelte ki a Dunántúl Oroszlánja titulust, hiszen a
XVI. század török által rettegett
hõse minden alkalmat megragadott arra, hogy az ellennel szemben országát, egyben a rá bízott
várakat védelmezhesse. 1566-ben
például Palota királyi végvára alól
verte vissza a mintegy 7-8000 fõs
oszmán hadat, mely gyõzelem
után Veszprém és Tata felé is megnyílt az elõretörés lehetõsége.
A palotai diadal végett Várpalota
a 2016-os esztendõt Thury György
Emlékévnek hirdette meg, melynek
egyik mozzanata volt a nagykanizsai Thury Emléknap. Ennek keretében a szervezõk és résztvevõk
nem csupán Kanizsa várának fõkapitányára emlékeztek  Kátai Zoltán énekmondó múltba kalauzoló
énekei mellett , egyben Nagykanizsa, Orosztony és Várpalota településének önkormányzatai úgyneve-

zett közös kiáltványt is megfogalmaztak Magyarországhoz.
E kiáltvány apropóját egyben az
is adta, hogy Thury György április
2-án, pontosan 445 esztendeje halt
hõsi halált, már mint Kanizsa várának kapitányaként. Thury 1567ben foglalta el Palota után új állomáshelyét, melynek szerepe Szigetvár 1566-os elestével értékelõdött csak fel igazán a török elleni
(végvári) küzdelmekben és itt is
szolgált haláláig, amikor is a törö-

kök 150 lovasával együtt Orosztonynál tõrbe csalták és megölték.
Nem véletlen tehát, hogy az emlékülést követõen Nagykanizsa, Orosz-

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Emlékéven belüli kanizsai
Thury-emléknap

tony és Várpalota önkormányzata a
Thúry Baranta Közösséggel karöltve
ünnepi megemlékezést tartott a zalai

település, Orosztony Thury-kopjafájánál. A megemlékezésen a mécsesgyújtás mellett emléktábla avatására és faültetésre is sor került.

A nagykanizsai Thury Emléknap
apropóján Dénes Sándor, a házigazda város polgármestere, Talabér
Márta, Várpalota polgármestere,
valamint Szöllõsi Tiborné, Orosztony polgármestere is tolmácsolta
gondolatait a délután során, Töll
László ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetõ szakreferensének pedig az elõadását is meghallgathatták az érdeklõdõk Thury
György korszakáról.
Ahogy Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje fogalmazott, a történelem tanít
is, s csak is a mai Európán múlik,
hogy akar-e tanulni. 1571, illetve a
XVI. század történései akár intõ példa is lehetnek a mára nézve, s ezt a figyelmeztetést szükséges úgy felfogni, mely az egészséges érdek- és önvédelem fontosságára figyelmeztet.
P.L.

Kövér: a végvárakat ma nemzetállamoknak hívják
Napjainkban a végvidékeket
úgy nevezik, hogy geopolitikai ütközõzónák, a végvárakat úgy hívják, hogy nemzetállamok, az ellenálló védõk pedig napjainkban
a nemzetek, amelyek védik a hitüket, a kultúrájukat, a családjukat  jelentette ki Kövér László
szombaton, Orosztonyban.
Az országgyûlés elnöke az egykori (vár)palotai és kanizsai várkapitány, a 445 évvel ezelõtt Orosztony határában az oszmán seregek

által tõrbe csalt Thury György halálának évfordulóján tartott ünnepségen azt mondta: a végvárak
alatt sereglõ új ostromlók nem
hisznek sem Istenben, sem hazában, csak a pénzben és a profitban,
és az ebbõl eredõ hatalomban.
Az ostromlók uzsorarabszíjra
akarják fûzni a mai várvédõket,
el akarják venni múltjukat, emlékezetüket,
önazonosságukat,
hogy a rabszíjról többé ne is szabadulhassanak  fogalmazott a házelnök.

Kövér László azzal folytatta: a
bajvívás ma nem lándzsahegyekkel, hanem szavazatokkal történik,
s a szabadságharcot nem lövészárkokban, hanem a szavazófülkékben vívják. A magyar választópolgárok pedig ebben a jelenkori
szabadságharcban 2010-ben és
2014-ben is azt üzenték, hogy
olyan újjáépített és megerõsített
magyar államot akarnak, amely
megvédi a magyar nemzetet. Azt
üzenték, hogy a magyar munka
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a 1. oldalról)
haszna a magyar embereknek
jár, hogy az országot nem idegenek uzsorahiteleibõl, hanem értékteremtõ munkával a magyarság
érdekében és javára kívánják építeni.
Az Orosztony határában, Thury
György halálának valószínûsített
helyén tartott több száz fõs ünnepségen a Parlament elnöke kijelentette: Thury halála után 445 esztendõvel sem halványul az emléke,
mert sorsában benne van a mai
magyarok sorsa, mert áldozatát a
mai magyarok áldozata élteti tovább.
Úgy vélekedett, hogy a magyar
történelemben a bajvívás nem csupán alkalmi erõpróba, hanem folyamatos, sorsszerû létküzdelem,
amikor fegyvervesztésig, az elsõ
vérig, netán nyílt sisakkal a halálig
kell küzdeni. A történelmi bajjal
vívó magyarok az ellenfél túlereje
vagy cselvetése miatt sokszor az
életükkel fizetnek, de ezen áldo-

zatuk olyan építõ áldozat, amelybõl mindig újjáépül a magyarság,
újjászületik a következõ bajvívó
nemzedék, és mindig újjáépül a
magyar haza is.
Kövér László részletesen szólt
az Európát és Magyarországot
meghódító oszmán birodalom fenyegetésérõl, a nemzedékeken át
tartó, kilátástalannak tûnõ nagy
háborúkról és kis harcokról. Felidézte Thury György élettörténetét, korai sikereit, kiemelve, hogy
a krónikák szerint 600 bajvívásban
gyõzedelmeskedett.
Említést tett az 1500-as évek
közepén a mai Várpalota megvé-

2016. április 7.

désérõl a török túlerõ ellenében, illetve Kanizsa várának védelmérõl
egy olyan idõszakban, amikor
csatatér és temetõ volt az egész
ország. A kanizsai várból kitörõ
Thury Györgyöt az oszmán seregek nem a túlerejükkel, hanem
cselvetéssel tudták legyõzni, levágott fejét Konstantinápolyba vitték
 emlékeztetett.
A mai közép-európai végvári
küzdelmeinkben Thury Györgyék
ereje és emléke tovább él. A magyarság kiemelkedõen vívja demokratikus szabadságharcát, példát, önbizalmat és reményt nyújtva szomszédainknak, és mindazoknak Európában, akik hisznek az együttmûködõ, egyenjogú
és szabad nemzetek Európájának
jövõjében  hangsúlyozta beszéde végén Kövér László.
Thury György halálának 445.
évfordulója alkalmából szombat
délelõtt emlékülést tartottak
Nagykanizsán, amelynek keretében Várpalota, Nagykanizsa és

Orosztony önkormányzati vezetõi
egy közösen aláírt kiáltványban
vállalták a hõs várvédõ, a Dunántúl oroszlánja emlékének
megõrzését és ápolását. A rendezvényt követõen a nagykanizsai
Thury Baranta Közösség által
Nagykanizsáról
Orosztonyba
szervezett 27 kilométeres portya
zárásaként tartottak a házelnök,
és a három település lakóinak, politikusainak részvételével emléktábla-avatást és faültetést a várkapitány elestének helyszínét jelölõ
kopjafánál.
MTI - Kanizsa

Április 14-én és 15-én lesz
az általános iskolai beiratkozás a
központ intézményeiben

Április 14-én és 15-én lesz a beiratkozás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (Klik)
tartozó általános iskolákban.
A központ MTI-hez eljuttatott
tájékoztatása szerint április 14én, csütörtökön reggel 8 és este
7, míg április 15-én, pénteken 8
és 18 óra között várják a szülõket
az intézmények.
A beiratkozáshoz a szülõknek
mindenképpen vinniük kell a
gyermek nevére kiállított személyazonosítót, a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint az iskolaérettséget tanúsító
igazolást. Ez utóbbit az óvodából
vagy a szakértõi bizottságtól kapja meg a gyermek.
A beiratkozás idõpontjában arról is nyilatkozni kell, hogy hittan
vagy erkölcstan oktatást választanak a gyermeküknek. Az iskola
köteles minden, a felvételi körzetében életvitelszerûen lakó tanulót
felvenni  hívták fel a figyelmet.
A központ közleményében kitért
arra is, hogy abban az esetben, ha
még marad szabad férõhely, akkor
elõnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetû (HH) gyermekeket.
A HH és a sajátos nevelési igényû
gyermekek felvétele után a különleges helyzetû tanulók nyerhetnek
felvételt a fennmaradó helyekre.
Közéjük tartoznak azok, akiknek a

szülõje, testvére tartósan beteg
vagy fogyatékkal élõ, akiknek a
testvére már az adott iskolába jár, a
szülõ az intézmény körzetében
dolgozik, illetve a lakóhelye egy
kilométeren belül található.
Ha az általános iskola az öszszes felvételi kérelmet helyhiány
miatt nem tudja teljesíteni, akkor
a jogszabályban rögzített sorrendnek megfelelõen sorsolást tart,
amelyre minden érintettet meghív.
A szülõknek szabad választásuk van abban, hogy melyik iskolába íratják be a gyermeküket 
jelezték.
A szülõk a felvételrõl szóló tájékoztatást vagy az elutasításra
vonatkozó határozatot április 29ig megkapják írásban. Amennyiben a gondviselõ nem ért egyet
az iskola döntésével, kérelmet
nyújthat be az igazgatónak, aki
azt továbbítja a tankerület felé. A
fellebbezést a tankerületi igazgató 21 napon belül elbírálja, és ennek eredményérõl értesíti a szülõt. Felhívták a figyelmet arra is,
hogy minden szülõnek kötelessége a tanköteles korú gyermekének beiskolázása. Amennyiben
további segítségre van szükség,
minden szülõ bizalommal fordulhat intézményekhez és a tankerületekhez  olvasható a Klik közleményében.
MTI - Kanizsa

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági
ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: 0620-519-5305. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax:
0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel:
Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. (végelszámolás alatt) Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság
Kft. végelszámolója, Dóró János. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post.
Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

13.qxd

2016.04.06.

11:38

Page 3

Kanizsa  Gazdaság

2016. április 7.

3

Két éve 4 millió felett van a
foglalkoztatottak száma Magyarországon, a munkanélküliségi ráta pedig 11 éve nem volt
ilyen alacsony  hangsúlyozta
Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
legfrissebb adataira reagálva.
A 2010-es kormányváltás óta
532 ezerrel nõtt a foglalkoztatottak
létszáma, és már 4,2 millió fölé
emelkedett. A növekedés döntõen
a versenyszférában történt, itt 317
ezres bõvülés volt  fejtette ki az
államtitkár.
Ugyanebben az idõszakban a
foglalkoztatási ráta 54,6-ról 64,7
százalékra emelkedett, míg a 11
százalék fölötti munkanélküliségi
ráta 6,1 százalékra csökkent  mutatott rá.
A gazdaság fejlõdése mellett a
kormány foglalkoztatáspolitikai intézkedései
is
segítették
a
munkaerõpiaci helyzet javulását mondta Cseresnyés Péter, kiemelve
a munkahelyvédelmi akciót, az ifjú-

sági garancia, az út a munkaerõpiacra, valamint a közfoglalkoztatásból
a versenyszférába programokat.
Az államtitkár kiemelte, az elmúlt egy évben a versenyszférában
62 ezerrel nõtt a foglalkoztatottak

ország, Belgium és Svédország.
A fiatalok foglalkoztatásáról
szólva Cseresnyés Péter elmondta:
2010-ben a 25 év alatti fiatalok
foglalkoztatási rátája 16 százalék
körüli volt, ez mostanra 26 száza-

száma, a bõvülés ebben az idõszakban is nagyobb részt a magánszférában történt.
Kitért arra is, hogy az Európai
Unió átlagos munkanélküliségi mutatója januárban 8,9 százalék volt.
A 6,1 százalékos hazai munkanélküliségi rátával Magyarország
olyan fejlett uniós országokat elõzött meg, mint Franciaország, Finn-

lék fölé emelkedett. A korosztály
30 százalékhoz közelítõ munkanélküliségi mutatója 14,2 százalékra csökkent.
A kormány intézkedései közül a
munkahelyvédelmi akció több
mint 800 ezer ember foglalkoztatásához nyújtott segítséget, 368 milliárd forint munkahelyvédelmi
kedvezmény marad a munkaerõpi-

Az Aquaprofit Zrt. nyerte a Környezetvédelmi Innovációs Díjat

Az elismerést V. Németh Zsolt
államtitkár, valamint Pálinkás
József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke nyújtotta át az Országház
Felsõházi Termében megrendezett Innovációs Díjátadón az
Aquaprofit Mûszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. vezetõinek,
Udud Péter vezérigazgatónak, valamint Nádasi Tamás elnöknek.

A Földmûvelésügyi Minisztérium 2015. évi Környezetvédelmi
Innovációs Díjában az Aquaprofit
Zrt. az arzén tartalmú vizek tisztítására, több lépcsõs elõoxidációval és ózonos oxidáció segítségével, kidolgozott eljárásért és berendezésért részesült.
Megtisztelõ az Aquaprofit Zrt.
számára az elismerés, hiszen az év
legjelentõsebb mûszaki, gazdasági

innovációs teljesítményét elismerõ
pályázat során a bírálók 22 pályázó
közül, az eredetiség, újszerûség,
valamint a társadalmi és környezeti hasznosság mellett a gazdasági
mutatók  2015-ben, a hasznosítás
során elért többleteredmény vagy
többlet-árbevétel  alapján választották ki a legnagyobb horderejû és
legsikeresebb innovációkat.
A száz százalékban magyar tulajdonú, több mint 20 éves múlttal
és 15 milliárdos árbevétellel rendelkezõ társaság saját szabadalmaztatott eljárása és berendezése
olyan találmány, mely az arzén és
vastartalmú vizek tisztítását szolgálja vízellátás céljából. Ennek része egy többlépcsõs elõkezelés,
összefoglaló néven elõoxidáció,
az azt követõ ózonos oxidáció, valamint a szennyezés eltávolítására
alkalmas berendezés. A módszer
újdonságtartalmának köszönhetõen a hagyományos elvû víztisztítá-

acon hátrányos helyzetû munkavállalókat alkalmazó vállalkozásoknál  ismertette az államtitkár.
Az ifjúsági garancia rendszer
foglalkoztatási részének megvalósítására 2014-2020 között 200 milliárd forint áll rendelkezésre. A fiatalokat képzettség megszerzésében, elhelyezkedésben, gyakornokká, valamint vállalkozóvá válásban segítik  közölte.
Az út a munkaerõpiacra program
a 25 év feletti álláskeresõknek és
inaktívaknak, különösen az alacsony iskolai végzettségûeknek
nyújt segítséget. A programba már
több mint 13 ezer embert sikerült
bevonni, csaknem 3000-en képzésbe kapcsolódtak be, tízezer esetben
elhelyezkedési támogatáshoz jutottak az arra jogosultak a programból
 mondta az államtitkár.
Cseresnyés Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a közelmúltban elindult a közfoglalkoztatásból a versenyszférába program,
amely ösztönzést nyújt ahhoz,
hogy a közfoglalkoztatottak minél
hamarabb kikerüljenek az elsõdleges munkaerõpiacra.
MTI - Kanizsa
si technikához képest a környezetterhelés lényegesen csökkenthetõ,
nem szükséges koaguláns adagolás,
az oxidációval növelhetõ, a jobban
beépülõ arzenát hatékonyabban eltávolítható, a vízpazarlás az alacsonyabb öblítõvíz igénnyel csökkenthetõ, kisebb térfogatú dekantáló
szükséges, biztosítható az EU-ban
megengedett határérték alatti arzénkoncentráció.
Kutatás-fejlesztési projekt keretében vizsgálta és feltárta a cég
az arzéneltávolítási hatékonyság
növelésének módját, valamint az
egyéb szennyezõk  ammóniumion, vas, mangán  komplex eltávolítási lehetõségét. Ennek következtében a társaság által tervezett
és kivitelezett technológiák megvalósítása során alkalmazva a
gyakorlati ismereteket végzi a
vízminõség-javítást. 2015. év végéig a technológia 4 ivóvízminõség-javító program keretén belül
összesen 6 településen valósult
meg.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

NGM-államtitkár: két éve 4 millió felett van
a foglalkoztatottak száma
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Ülésezett az önkormányzat
Kibõvítik a szünidei
gyermekétkeztetést
Kanizsán
A nyári vakáció idején a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, kanizsai lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ gyermekek
részére a város biztosítja az étkeztetést. Ennek jóvoltából több
mint 1200 rászoruló kisgyerek
kap ételt ingyen nyáron.
A város az elmúlt évek során a
gyermekszegénység elleni program keretében pályázati forrásból
biztosította a nyári ingyenes gyermekétkeztetést. Egy évvel korábban 375 gyermek jutott meleg ételhez a támogatás jóvoltából, idén
pedig közel háromszor többen
kapnak majd ily módon ebédet.
Az önkormányzat a központi
költségvetésbõl 2 460 000 forint
normatív támogatásban részesült
az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés finanszírozására, az erre
vonatkozó önkormányzati rendelet
Gyermekszegénység elleni program keretében gyermekétkeztetés
biztosítása sora 4715000 forintot

tartalmaz a feladat finanszírozására. 2015-ben a nyári ingyenes
gyermekétkeztetés 6890 000 forint
kiadást jelentett az önkormányzatnak. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyerekek száma azonban a tavalyi évhez
viszonyítva kismértékben csökkent, így az ingyenes nyári gyermekétkeztetést igénybe vevõk számának a tavalyi adatokkal való tervezése reálisnak tekinthetõ  olvasható a közgyûlési elõterjesztésben. Ahogy az is, az önként vállalt
önkormányzati feladat finanszírozásához szükséges 3000000 forint
többletforrás az önkormányzati
pályázati önrészek sorában rendelkezésre áll.

A vásárokról
és a piacokról
A közgyûlésen elfogadták a
vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletet.
A város önkormányzata 2012ben alkotott rendeletet a vásárokról és piacokról, meghatározva a
mûködésük rendjét a fenntartott
vásárokon és piacokon alkalma-

zandó díjak és pótdíjak mértékét.
Az önkormányzati piacok, vásárok
rendezésével, fenntartásával az önkormányzat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.-t bízta
meg.
A módosításra azért volt szükség, mert a rendelet nem terjedt ki
a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet szerint közterületen
a húsvéti, adventi, karácsonyi és
szilveszteri ünnepeken, valamint
évente egy alkalommal, kizárólag
az adott ünnepen és az azt megelõzõ 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenységre. Ezért az ünnepi vásárra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése
szükséges.

120 millió forint
intézményi
felújításokra
A felmerült igények alapján az
önkormányzat jelentõs számú
tervdokumentációt készített az
intézmények felújítására, ennek
megfelelõen a 2016. évi költségvetési rendeletben az ez évben indítandó munkálatok fedezetére 120
millió forint áll rendelkezésre.
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A közgyûlés által elfogadott
programjavaslatban az áll, hogy
Kiskanizsai Általános Iskola tornatermi öltözõinek teljes felújítására 18 millió forintot, a miklósfai
iskola rehabilitációjára közel 16
milliót, míg a Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola karbantartására összesen 23 milliót költenek. Ezeken túl a bajcsai mûvelõdési ház tetõszerkezetét is felújítják, melyhez 4 millió szükséges.

Városunk 2015. évi
sportélete
Rábólintottak a közgyûlésen
arra a határozatra, mely a városunk 2015. évi sportéletérõl szól.
Ahogy a határozatban áll, városunk sportélete színes képet mutat.
A sportegyesületek a sportágak
széles választékát kínálják a sportolni vágyó lakosság számára. Az
önkormányzat jelentõs erõfeszítések árán a mindenkori költségvetési lehetõségeket figyelembe véve,
folyamatosan biztosította a sportoláshoz szükséges anyagi és tárgyi
feltételeket, támogatta a város
sportegyesületeit.
Az adatok alapján 2015-ben 79
sportszervezet mûködött Nagykanizsán. Az önkormányzat a költségvetési rendeletében iskolai és
diáksportra 17 millió forintot biz-

Évzáró közgyûlését tartotta az érdekvédelmi szervezet

A Zala Megyei Nyugdíjasok
Érdekvédelmi
Szervezetének
(ZMNYÉSZ) évzáró közgyûlésére került sor a minap a
Medgyaszay Házban, ahol beszámoltak az érdekvédelem tavalyi
munkájáról, továbbá sor került a
mérleg és eredmény elszámolásra,
valamint az idei munkaterv és
költségvetés ismertetésére is.

A megjelent klubok, szervezetek képviselõit Karosi Lászlóné,
az Idõsügyi Tanács alelnöke köszöntötte, és ismertette a napirendi pontokat, majd Béres János, a
ZMNYÉSZ elnöke számolt be a
szervezet 2015 évi feladatairól.
Ahogy elmondta, tavaly a négy
éves ciklus lezárultával új elnököt
választottak, így kezdte meg a

mûködését a hét fõs elnökségi
taggal a szervezet. Kiemelte, teljesítették a kitûzött feladatokat.
Ennek megfelelõen havonta megszervezték és megtartották az
ütemterv értelmében az üléseket,
igényelték a nyugdíjasok lapját,
részt vettek a különbözõ rendezvényeken és ünnepségeken, valamint kirándulni is voltak. Az elnök külön napirendi pontban ismertette az idei év feladatait, melyek közt, a tavalyi évhez hasonlóan többek között szerepel, az
egészségügyi és a fogyasztóvédelmi elõadás, koszorúzás, szavaló- és dalosverseny, a dalkörök találkozója, az érdekvédelmi spotnap, valamint az adventi ünnepség is.
Ezt követõen Skretyuk Lászlóné gazdasági vezetõ szintén külön napirendi pontban részletezte
a 2015 évi elszámolást és az idei
költségvetést. Elöljáróban elmondta, tavalyról 151 ezer forint
maradt, ez volt az idei kiinduló

összeg, melybõl a kinnlevõ tagdíj
11 ezer forint. Az idei évben nem
emeltek tagdíjat, így 48 ezer forint bevételre számítanak a tagdíjakból, továbbá várható önkormányzati támogatás is. Ezeken
túl januárban beadtak egy EU-s
pályázatot, melynek március 31-e
után lesz eredménye. Ennek a pályázatnak a jóvoltából, akár egy
millió forintot is kaphatnak. A kiadás a pályázat esetében a megnyert összeg 10 százaléka lesz.
Ezen túl a kiadási oldalon jelenik
még meg a telefon és a terem bérlési díja, a banki és a postai költségek. Az idei évi tervezett záró
pénzkészlet 200 ezer forint. Az
évzáró közgyûlés végén került
sor a napirendek megtárgyalására, a hozzászólásokra és a határozathozatalra. Ezt követõen szavaztak meg és fogadtak el minden napirendi pontot a szervezet
tagjai.
V.M.
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tosított. Kanizsa sportszervezetei
mintegy 3000 sportolónak nyújtanak rendszeres sportolási lehetõséget, illetve biztosítanak versenyeztetést. A 2015. évi költségvetési
rendeletben a verseny- és élsportot
62 millióval támogatta a város.
Ezen felül külön soron is nyújtott
támogatásokat, mely sportszervezeteknek és sportrendezvényeknek
nyújtott támogatás  az elõzõvel
együtt  108 millióba került a városnak.
Az intézmények jelenlegi állapotát megfelelõnek ítélik, azonban
folyamatosan karbantartást igényelnek. Az olajbányász sporttelep, a Mindenki Sportpálya és az
Uszoda üzemeltetése összesen 86
millióba került.

Õsszel Bor- és
Dödöllefesztivál
Szeptember 9-10-én immár
tizenharmadik alkalommal
rendezik meg Kanizsán a Borés Dödöllefesztivált. A program megszervezéséért felelõs
szervezet kiválasztására pályázatot ír(t) ki a városvezetés.
Errõl is született döntés a legutóbbi soros közgyûlésen. Mint az
erre vonatkozó elõterjesztésben olvasható: a fesztivál, és az ehhez
hasonló nagyszabású rendezvények nemzetközi hírû idegenforgalmi látványosság kialakulásának
lehetõségét adják, így a városmarketing fontos eszközéül szolgálnak. A Bor- és Dödöllefesztiválra a
helyi lakosokon kívül az ország
számos pontjáról érkeznek vendégek és a programsorozaton testvérvárosaink is képviseltetik magukat.
A gasztronómiai-kulturális
fesztivál megrendezésére 5,5
millió forintot különített el az
önkormányzat az idei költségvetésben. A közgyûlésen pedig arról határoztak a városatyák,
hogy pályázat útján kerül kiválasztásra a szervezet  június 30ig  amely megrendezi a fesztivált.

Új nevet kapott
egy kanizsai utca
A Vágóhíd utcát Nádas utcának hívják a jövõben.
A város Humán-és Hatósági
Osztály Építésügyi Csoportja
meglévõ vállalkozások számára

történõ új házszámok szakszerû
kiadása érdekében kezdeményezte
a Vágóhíd utca (amely a Magyar
utca  Ûrhajós utca csomópontjától nyugatra induló és a Kemping
utca  Õrtorony utca csomópontjáig tartó, tört vonalvezetésû utca)
északkeleti szakaszának átnevezését.
Az utcaszakasz új névadásában szerepet játszott a földrajzi,
környezeti adottságokra történõ
utalás, mivel ez a terület a Principális-csatorna hajdan mocsarasvizenyõs völgyéhez tartozik, és
az utca nyugati oldalán helyenként ma is nádas-zsombékos vizes élõhelyi növényzet figyelhetõ meg.
A képviselõtestület támogatta az
utca átnevezésére vonatkozó határozati javaslatot.

ság által felügyelt magyar-horvát
határátkelõkön. A két letenyei átkelõn tavaly hárommilliónál is
többen lépték át a határt  ebbõl
csak a három nyári hónapban 2,2
millióan , míg 2014-ben összesen
2,5 millió ki- vagy belépõ utast regisztráltak.
Nõtt a múlt évben az illegális bevándorlók miatti esetek száma is
Dél-Zalában. A migrációval összefüggésben a tavalyelõtti 346 után a
múlt évben 5121 jogellenes cselekmény  embercsempészés, tiltott határátlépés  történt Zala déli részén.
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Javuló mutatókkal
zárták a tavalyi
évet a nagykanizsai
rendõrök
Az elmúlt tíz esztendõ legeredményesebb évét zárta tavaly a nagykanizsai rendõrkapitányság, ahol kevesebb bûncselekményt, a közeli határátkelõk miatt viszont jelentõs
forgalomemelkedést regisztráltak  derült ki a megyei jogú
város közgyûlésének csütörtöki
ülésén.
Az egyhangúlag elfogadott bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági beszámoló tárgyalásakor Sipos Gyula, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje azt
mondta: az elmúlt tíz esztendõ legeredményesebb évét zárták. Rendõri szempontból a megyében a
nagykanizsai kapitányság érte el a
legjobb eredményeket  tette hozzá.
A csaknem félszáz oldalas közgyûlési elõterjesztés szerint a
2014-es 2392 helyett tavaly 2042
bûncselekményt regisztráltak a
dél-zalai városban és térségében.
A legsúlyosabb bûncselekmények
közül emberölés egy fordult elõ,
míg tavalyelõtt két ilyen eset történt.
A közlekedési balesetek száma
öttel csökkent, 124 volt a térségben, de ezek hat halálos áldozatot
követeltek, míg 2014-ben négyen
haltak meg a dél-zalai utakon.
Jelentõsen, több mint ötödével
emelkedett a személyforgalom
2015-ben a nagykanizsai kapitány-

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. április 30-ig érvényes.

Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
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Jöhetnek az újabb kihívások!

Kaszás Nikoletta az év elején
tartotta a határon átnyúló programokból a doktori védését a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán. Nikoletta Keszthelyen érettségizett, majd 2006ben került városunkba.
Kaszás Nikoletta Keszthelyen
született és egy attól tizen-egynéhány km-re található, csodaszép
faluban, Várvölgyön nevelkedett.
A mai napig szívesen látogat viszsza.
 Ahogy mondani szokták,
Soha nem hagysz el egy olyan
helyet, amit szeretsz. Egy részét
magaddal viszed és egy részt pedig ott hagysz magadból. Így vagyok én Várvölggyel. Sosem
gondoltam, hogy egyszer egy másik település is hasonló szerepet
tölthet be az életemben, de aztán
2006-ban Nagykanizsára kerültem, s ma már kanizsainak vallom magam  emlékezett vissza
Nikoletta.
Azt mondja, az elmúlt tíz évben
felnõtt itt, Kanizsán, és emiatt nagyon erõs kötõdés alakult ki benne
a város iránt.
A középiskolai tanulmányait
Keszthely Város Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi
Szakképzõ Iskolájában folytatta,
aminek konkrét oka volt, hiszen 14
évesen a pályaválasztás idõszakában eldöntötte, hogy turisztikai területen szeretne dolgozni. Ehhez a
VSZK kiváló lehetõséget kínált
számára.
 Ez a színes és rendkívül különbözõ emberekkel teli középiskola számos kihívást tartogatott
számomra, hiszen minden tekintet-

ben és dimenzióban sokszorosa
volt annak a környezetnek, amit az
általános iskolámban és Várvölgyön tapasztaltam. Ugyanakkor
pont ezek miatt megtanított arra,
hogyan nézzek szembe a bizonytalansággal és miképp kezeljem a
felmerülõ nehézségeket annak érdekében, hogy a kitûzött célokat
elérjem  legyen akármilyen ijesztõ a körülöttem lévõ világ  mondta Nikoletta.
A középiskola után Nagykanizsán kezdte meg egyetemi tanulmányait, az elõre kijelölt utat
folytatva turizmus-vendéglátás
szakon. Egy olyan évfolyamban
kezdett, ahol számos rendkívüli
képességekkel rendelkezõ társával tanulhatott együtt. Ez pedig
egy végtelenül barátságos, ugyanakkor állandó versenyhelyzetet
generált.
 Azt gondolom, ez a szituáció
is jelentõs mértékben hozzájárult
ahhoz, hogy sose elégedjek meg
azzal a tudással, ismeretanyaggal,
amivel rendelkezem, és mindig
jobbra törekedjek  hangsúlyozta.
2009 decemberében államvizsgázott Nagykanizsán, majd 2012ben vezetés-szervezés mesterszakos diplomát szerzett levelezõ tagozaton Veszprémben.
 A legfontosabb útravaló pedig
az a bizalom volt, amelyet a kampusz oktatóitól, ma már kollégáimtól kaptam, hiszen gyakorlatilag
tanulmányaim kezdetétõl felkaroltak és lehetõséget adtak arra, hogy
megmutassam, ami bennem van 
emelte ki, majd hozzátette, ebben
az idõszakban már egyre jobban
belefolyt az egyetemi munkába,
egyre nagyobb és komplexebb feladatokat kapott. Így kötött ki ott,
ahol most van: egyetemi alkalmazottként dolgozik és doktori fokozata van.
A doktori disszertációját a határon átnyúló pályázati projektek
témakörében írta, melyet konkrétan a magyar- horvát és szlovén
relációban vizsgált. A kutatásának a tárgyát az adta, hogy milyen tényezõk vezethetnek a projektek sikeréhez, illetve milyen
jellemzõkkel kell bírnia egy szervezetnek annak érdekében, hogy
sikeres projektet bonyolíthasson
le.
 Téziseim is ezen kérdéseket
feszegették. Összességében arra
jutottam, hogy a kutatási ténye-

zõk alapján a vizsgált projekteknek mintegy 45 százaléka volt sikeres, és a szervezetek több mint
fele érettnek tekinthetõ projekt
menedzsment szempontból. Ez
az eredmény nem tekinthetõ
rossznak, ugyanakkor úgy gondolom, részben kijelöli a fejlõdés
útját is  vonta le a konklúziót
Nikoletta.
Azt mondja, a doktori védés
egyfajta pont volt azon a bizonyos
i-n. Egy hosszú folyamat végállomása, ugyanakkor egy új út elsõ
lépcsõje is. Pozitív élmény volt
számára a védés, amelyhez nagyban hozzájárult, hogy Nagykanizsán mutathatta be a kutatásának
az eredményeit.
A Soós Ernõ Kutató- és Fejlesztõ Központ a Pannon Egyetem
szerves részét alkotja immár másfél éve. Nikoletta feladatai is ekkor
kezdõdtek, s a kampuszon folytatott munkája miatt pályázati referensként dolgozik itt is. A központban hatalmas potenciált lát, hiszen
olyan szakemberek tevékenykednek itt, akik országos és talán nemzetközi szinten is kiemelkedõ tudással rendelkeznek a vízkezelés és
a víztisztítás területén. Ahogy megjegyzi Nikoletta, számára rendkívül inspiráló az a munka, amit õk
végeznek, és neki, aki turizmust és
közgazdaságtant tanult, egyúttal
nagy kihívást is jelent a velük való
szakmai együttmûködés és a közös
pályázatkészítés. Ugyanakkor épp
ez a kettõsség adja a munkája szépségét, mivel a gyakorlatias mérnöki gondolkodást kell átültetniük
olyan formába, ami közérthetõ és
adott esetben a pályázatot elbírálók
is felismerik benne azt a bizonyos
hozzáadott értéket.

A jövõbeni terveit illetõen azt
mondja, ha az ember egyetemi
körben dolgozik, akkor megállni
sosem lehet, sem az oktatási,
sem a kutatási tevékenység terén.
 A doktori cím megszerzésével mindkét területen komolyabb
feladatok várnak rám, hiszen más
szakokon, újabb tantárgyakat taníthatok. Ez a munka nem korlátozódik Nagykanizsára, hiszen
Veszprémben és Zalaegerszegen
is tartok órákat a Pannon Egyetem különbözõ képzésein 
mondja.
Hozzátette, szeretnék tovább
erõsíteni a Nagykanizsán futó képzéseket, és megtalálni, támogatni
azon tehetséges hallgatókat, akik a
jó jegyek megszerzésén túl munkatapasztalatot is szeretnének szerezni.
A kutatási területen szintén
megvannak a tervei, folytatni szeretné a pályázati projektek vizsgálatát. A doktori disszertációja
megírása óta megjelentek a 20142020-as programozási idõszak pályázatai, amelyek vizsgálata új kihívásokat tartogat számára. Egyrészt a kampusz ezen programozási idõszakban is aktívan részt kíván venni a pályázatok generálásában, és több ötletük is van, amelyekkel pályázni szeretnének a határ mentén. Másrészt pedig a doktori kutatásában megszerzett tudást is gyarapíthatja ezáltal, hiszen az újabb projektek újabb
vizsgálódási lehetõségeket is jelentenek.
 Összességében rengeteg munka vár rám, de nagy várakozással
és lendülettel nézek a jövõbe. Szóval jöhetnek az újabb kihívások! 
zárta a beszélgetést Kaszás Nikoletta.
Varga Mónika
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2 0 % kedvezmény
minden
termékre!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

13.qxd

13.qxd

2016.04.06.

8

11:38

Page 8

Kanizsa  Hirdetés

2016. április 7.

Pályázat Kodály Z. utcai Nyugdíjasházban lévõ önkormányzati bérlakás elnyerésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.
Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 29. (péntek)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó
A licitálás idõpontja: 2016. május 3. (kedd) de. 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 25 m2, szobaszáma:
1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja:
bérlakást leadó pályázó esetén 12.275 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és
az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 46 m2, szobaszáma:
1+fél szoba. komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 21.528 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit
és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/
- a rendeletben meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel,
- legalább komfortos önkormányzati tulajodonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és
a) amennyiben lakásbérleti joga határozatlan idõre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,
b) amennyiben lakásbérleti joga határozott idõre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerû használatra alkalma állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.
- városrendezési célból kiürítendõ, illetve életveszély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.
Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási
Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehetõ, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõ PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet,
melyen fel kell tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/
összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a
felajánlásra kerülõ önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Ezsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell
benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.

A pályázaton való részvétel feltételei:

A licitálás szabályai:
A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.
A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10. esetében
2.000.000 Ft, Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1. esetében 2.400.000 Ft. A
licitálás során a licitösszeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az
öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes, a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak
eleget tud/nak/ tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson
történõ licitálást elfogadja.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve
önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A
feljánlott adományt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat
számlájára megfizetni.
A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem
köthetõ.

A lakások megtekinthetõk: 2016.04.14. 10.00-11.00-ig

Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát:
Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I.
emelet 3. szám alatti 989/1/A/8.
hrsz, 81 m 2 területû lakás.
Kikiáltási ára: 8.100.000 forint.
A versenytárgyalás idõpontja:
minden keddi munkanapon,
10.00 órakor az ingatlan elkeléséig.
A versenytárgyalás helyszíne:
Nagykanizsa, Garay u. 21, 1.
emelet 22., a Vagyongazdálkodási Zrt irodaháza.
A versenytárgyaláson való részvétel részletes feltételeirõl, a
megtekintés idõpontjáról, valamint az ingatlanra vonatkozó további adatokról a www.nkvg.hu
honlapon lehet tájékozódni. Telefonon tájékoztatás: 0693-311241/116. mellék.

Gyógyszertári ügyelet - április
2016. április 7.
2016. április 8.
2016. április 9.
2016. április 10.
2016. április 11.
2016. április 12.
2016. április 13.
2016. április 14.
2016. április 15.
2016. április 16.
2016. április 17.
2016. április 18.
2016. április 19.
2016. április 20.
2016. április 21.
2016. április 22.
2016. április 23.
2016. április 24.
2016. április 25.
2016. április 26.
2016. április 27.
2016. április 28.
2016. április 29.
2016. április 30.

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

TÁBORHELY U. 4.
ALKOTMÁNY U. 51.
TÁBORHELY U. 4.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
BAJCSY ZS. U. 38/A.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TAVASZ U. 26.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ERZSÉBET TÉR 1.
ROZGONYI U. 1.
TÁBORHELY U. 4.
TAVASZ U. 26.
SZEKERES J. U. 2-8.
ERZSÉBET TÉR 1.
KALMÁR U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
BAJCSY ZS. U. 38/A.
ALKOTMÁNY U. 51.
BOSZORKÁNY U. 2.

93/510-135
93/333-521
93/510-135
93/310-402
93/536-620
93/319-462
93/314-967
93/536-610
93/311-607
93/510-151
93/516-280
93/310-403
93/311-531
93/510-135
93/311-607
93/310-367
93/310-403
93/536-620
93/510-151
93/314-967
93/536-610
93/319-462
93/333-521
93/516-280

22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00
08:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
21:00-08:00

2016.04.06.
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Pályázat önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére
I. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
Szociális és költség alapon, önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere), illetve nem rendelkezõ pályázók részére:
1. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/4.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/6.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.218 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/5.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz/7.
A lakás alapterülete: 50 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
15.900 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz/4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
11.448 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz/5.
A lakás alapterülete: 59 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
18.762 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/5. fsz/7.
A lakás alapterülete: 49 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:

15.582 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/4.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/5.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz/6.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április 14. 9.00. - 10.00.
II. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem
töltött fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. 5.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április
14. 10.30. - 11.00.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. április
14. 10.30. - 11.00.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor
ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 29.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Ebzárlat és legeltetési tilalom
2016. április 9. - 2016. április 29-ig a jegyzõséghez tartozó önkormányzat(ok) területén a Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet 8. § (5) bekezdés alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos:
Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles
gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelõre történõ kihajtása, ott
tartózkodása. A zárlattal kapcsolatos rendelkezések megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történõ felvezetés engedélyezett.
Jelen határozat ellen, annak közlésétõl számított 15 napon belül a Zala Megyei
Kormányhivatalnak címzett (8800 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10.), de
az elsõfokú határozatot hozó hatósághoz Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatala (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) két példányban benyújtott illetékmentes fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elektronikus
úton való elõterjesztésére nincs mód.
A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
Indoklás
A Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Fõosztálya (8900 Zalaegerszeg, Göcsej u. 18.) a 2016. április 9-13. közötti idõpontban elrendelte
Zala megye Önök területét is érintõ részében a rókák repülõgépes veszettség elleni vakcinázását.
A kóbor ebek befogásáról Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló módosított 1998. évi XXVIII-Tv. 48/A. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint
A települési  Fõváros területén a fõvárosi  önkormányzat feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása és elhelyezése.
A határozatot Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés d.) pontjában (3) Állatbetegség megelõzése, megállapítása, továbbterjesztésének megakadályozása, kártételének
csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és
elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott esetekben az alábbi állat-járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig:
d.) helyi zárlat: .. és 42. § (1) d.) pontja alapján rendeltem el, amely szerint:
Az élelmiszerlánc felügyeleti szerv járványügyi intézkedést elrendelõ határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható.
A fenti határozatomat a megyei kormányhivatalok mezõgazdasági feladatainak
meghatározásáról szóló 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében
leírt felhatalmazás alapján hoztam. Illetékességemet 2. melléklet a 68/2015.
(III.30.) Korm. rendelethez 19. 3. alapján állapítom meg.
A fellebbezési lehetõséget A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 98. § (1) bekezdése, annak
határidejét e tv. 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.
A fellebbezési illeték alóli mentességet a többször módosított Az illetékrõl
szóló 1990. évi XCIII. Törvény 33. § (2) bekezdés 25. pontjának megfelelõen
biztosítottam, mely szerint "tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások: a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás.
Dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezetõ nevében
dr. Nikleszné dr. Nink Diána hatósági állatorvos

Te szedd Nagykanizsán is!
Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre a TeSZEDD  Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció. A kezdeményezés kapcsolódik a Tisztítsuk meg
Európát! elnevezésû nemzetközi szemétgyûjtõ programhoz. A szervezõk célja,
hogy elmélyítsék az emberekben a környezettudatos gondolkodást, és gyermekeinket megtanítsák arra, hogy felelõsek környezetükért.
A NaGESZ az idei évben is vállalta a szerepet, hogy Nagykanizsán összefogja és koordinálja az akciót. Tavaly több, mint 1000 fõ vett részt az eseményen, de
jó lenne az idei évben ezt a létszámot megdönteni! Várják mindazok jelentkezését, akik kedvet éreznek a közös tavaszi nagytakarítás-hoz.
Érdeklõdni és jelentkezni a nagesz@nagykanizsa.hu email címen, illetve a
+36-20/320-39-94 telefonszámon lehet 2015. április 12.-ig. Találkozás a Nagykanizsán a Fõ út 8. szám (Bazár-Udvar) alatti NaGESZ irodában 2015. április 28án 8:00 órakor!
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Fogadónapok, fogadóórák
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 13-án (szerda)
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
***
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. április 14-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. április 11-én (hétfõ) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán,
a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.).
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. április 11-én (hétfõ) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától
Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlõjében (Nagykanizsa,
Nagyrác u. 26.).

2016. évi kulturális keret
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2016. 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: 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.15. ajtó), egy példányban.
2) A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2016. április 10.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.

Véradás
A jövõ heti véradásaink a következõek:
2016.04.12. (kedd) 09:00 - 13:00 óra Batthyány Lajos Gimnázium
2016.04.14. (csütörtök) 09.00 - 13:00 óra Vöröskereszt, Nk.Sugár u. 28.
2016.04.17. (vasárnap) 13:00  17:00 óra Kanizsa Centrum

2016.04.06.
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A legszebb konyhakertek  Nagykanizsa
Felhívás

Jelentkezési lap

www.alegszebbkonyhakertek.hu

www.alegszebbkonyhakertek.hu

Dénes Sándor polgármester úr, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata képviseletében  csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által létrehozott A legszebb
konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei országos
programhoz  meghirdeti a helyi A legszebb konyhakertek 
Nagykanizsa programot.

Jelentkezõ neve: ....................................................................................

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt. A programban történõ részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák: balkon (erkélyen kialakított), mini (50 m2
alatt), normál (50 m2 felett), zártkert 1 (zöldséges), zártkert 2 (gyümölcsös), zártkert 3 (vegyes, zöldséges és gyümölcsös), közösségi (csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megmûvelt kertek).
Jelentkezési határidõ: 2016. április 30. Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkonyhakertek.hu. Jelentkezési lap kérhetõ és leadható: Polgármesteri Hivatal portaszolgálatánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy a Halis
István Városi Könyvtár kölcsönzõ pultjánál (Nagykanizsa, Kálvin tér
5.). Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa
vagy annak megmûvelõje. (Jelentkezéskor, illetve a verseny idejét szívesen veszik fotók készítését, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz.)
További információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó
nyújt a 0620-849-2309-es telefonszámon.
Elvárások, és egyben a bírálat szempontjai: 1. A kertben minimum öt,
az erkély/balkonon öt edényben elhelyezett, három 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 élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása (található benne madáretetõ, madáritató, madárodú), illetve ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.
8. Külön elõny, ha a kertet több generáció mûveli együtt.
Díjazás: kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz
kapcsolódó Magyarország legszebb konyhakertje díjra történõ jelölésre
minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása alapján.
A díj Györfi Sándor Munkácsy díjas szobrász, Magyarország érdemes mûvésze által készített bronz kisplasztika és egy elismerõ oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen, ünnepélyes keretek között, Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: két alkalommal (május 1. - augusztus 15.-ig) történik elõzetes idõpont egyeztetés
alapján.
Városi eredményhirdetés: 2016. szeptember
21. (szerda) 10 óra, Vasemberház Díszterem
(Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-3.)

Elérhetõsége:
e-mail: ...........................................

telefon: ...................................

Minõsége:
c tulajdonos

c megmûvelõ

Nõk esetében születési név: ..................................................................
Címe: .....................................................................................................

A benevezett konyhakert címe: ...........................................................
.................................................................................................................
Nevezési kategória:
(Csak egy kategóriát jelölhet be!)
c Balkon: erkélyen kialakított
c Zártkert 1: zöldséges
c Zártkert 2: gyümölcsös
c Mini: 50 m2-ig
c Normál: 50 m2 felett
c Zártkert 3: vegyes
c Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertrõl?
c igen
c nem
c még nem tudom
A megmûvelõ mikor található általában a kertben?
................................................................................................................
A jelentkezõ/megmûvelõ ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy A legszebb
konyhakertek  Magyarország legszebb konyhakertjei 2016-os programon
önként vesz részt. A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz,
hogy a helyi zsûri tagjai vagy azok megbízottjai  elõzetes idõpont egyeztetés
után  május 1. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék.
Fontos: a beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertrõl
készült (név, cím).
Bírálatnál elõny: öko/bio módszerek alkalmazása, vegyszermentes mûvelés,
komposztálás, szervez tápanyag utánpótlás, öntözés lehetõleg csapadék vagy
csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, madárbarát kert kialakítása
(madáretetõ, madáritató, odú), fûszer- és gyógynövények jelenléte a kertben.
2016-ben külön elõnyt jelent, ha a kertet több generáció együtt mûveli.
Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos
vezetése kötelezõ!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a.) pontja alapján A legszebb konyhakertek
 Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez
a program eljárásban résztvevõk számára.

Nagykanizsa, 2016. .............................................
Jelentkezõ aláírása: ....................................

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Április 8. 18 óra
2 ÉS HÁROMDÉS KÉPEK
Kotnyek István festõmûvész kiállítása
Megnyitja: Dr. Kostyál László mûvészettörténész. Megtekinthetõ: május 5-ig.
Április 9. 19 óra
A HSMK PREMIER TÁNCKLUB
GÁLAMÛSORA
Közremûködik: Gála Társastáncklub (Zalaegerszeg). Belépõdíj: 1000 Ft.
Április 11. 13 óra
"Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni"
NAGY GÁSPÁR VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ TALÁLKOZÓ
Program:
13.00 óra: Koszorúzás a Nagy Gáspár
emléktáblánál. 14.00 óra: HSMK - Vers
és prózamondó találkozó két korcsoportban (általános iskola felsõ tagozat, középiskola). Részletek a versenyfelhívásban
olvashatók.
Április 12. 18 óra
MINDENNAPI FÜGGÕSÉGEINK
Dr. Zacher Gábor toxikológus elõadása.
Belépõdíj: 1800 Ft, diák 1000 Ft.
Április 13. 18 óra
Világjárók Klubja
FEHÉR FOLT A TURIZMUS TÉRKÉPÉN, FEHÉROROSZORSZÁG vetített képes úti élménybeszámoló. Elõadó: Böröcz Zsolt. A belépés DÍJTALAN!
Április 16. 17 óra
SZKES GÁLA
Belépõdíj: 1000 Ft. További információ: Szécsényiné Kápolnás Edina. 06-70/776-1407.
Április 17. 16 óra
A Szent Márton emlékév programsorozat
keretében
AZ IGAZAT MONDD, NE CSAK A
VALÓDIT - zenés irodalmi est. EPERJES KÁROLY önálló estje
Összeállítás a XX. Századi Istent Keresõ
Magyar Költõk mûveibõl. Közremûködik:
Négyessy Katalin - gordonka. Támogató:
az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egyházi és Nemzetközi Támogatások Osztálya

Április 8. 19 óra
RETRO KÁVÉHÁZI ESTÉK
Tabáni István
Szenes Iván estje. Belépõdíj: elõvételben:
1500 Ft, helyszínen: 1900 Ft.
Április 15. 19 óra
JÁVOR "PALI" UTOLSÓ MULATÁSA - színházi elõadás. Címszerepben:
Benkõ Péter kétszeres Jászai-díjas színmûvész. Írta, rendezte és a cigányzenét
játssza: Rusz Milan. Belépõdíj: elõvételben 1400 Ft, helyszínen: 1800 Ft
Április 17. 17 óra
EBENGUBÁK - bábkoncert
A Bugajakab Bábszínház elõadása. A produkció a folk-világzene sokszínûségét ötvözi a magyar hagyományokkal. Belépõdíj: 800 Ft.

Április 13. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!
KLUB
Téma: hogyan tanuljunk az internet
segítségével

A Sarlós Boldogasszony
templom orgonájának felújítására szerveztek jótékonysági
koncertet április 2-án a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban, ahol a Tüttõ János Nótaklub szórakoztatta a részvevõket, az Árvácska Dalkör és a
Zalagyöngye Táncegyüttes közremûködésével.
 A Sarlós Boldogasszony templomban és közösségi házban az elmúlt idõszakban történt felújítás,
így mind kívülrõl, mind belülrõl
megújult. Azonban a templom orgonája még renoválásra vár és ehhez lenne szükség a támogatásra 
kezdte mondandóját Dénes Sándor
polgármester, majd hozzátette,
ezért szerveztek jótékonysági rendezvényt a HSMK-ban.
Ahogy dr. Páhy János plébános
elmondta, az orgonát 1928-ban
építette egy nagynevû orgonaépítõ
cég. Akkor 12 ezer pengõbe került
ez, mely most közel 47,5 millió forintnak felel meg. Hangsúlyozta,
most a felújításhoz szükséges öszszeget szeretnék összegyûjteni, hiszen feladatuk az orgona megóvása.
 A kiskanizsai templom csodálatos akusztikával rendelkezik.
Az orgona hangja is szebben szó-
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Koncert a kiskanizsai
orgona felújításáért

niával és örömmel segítettek. Az
esten többek között magyar nóta,
csárdás, andalgó, népdal hangzott
el. A mûsor zenei kíséretét Szalai
Antal prímás és cigányzenekara
biztosította.
Tóth Nándor alpolgármester
hozzátette, a Sarlós Boldogaszszony plébánia szívesen fogadja az
egyéni támogatásokat is.

lal meg, ha annak minden regisztere mûködik  emelte ki a plébános.
Ehhez kapcsolódva Horváth
Norbert kántor elmondta, jelen állapotában az orgona 32 regiszterébõl csupán 7 használható. Ezen
kellene változtatni.
A Tüttõ János Nótaklub elnöke,
Major Lajos hozzáfûzte, az elsõ
kérésre igent mondtak, hiszen
rendkívül jó a kapcsolatuk a plébá-

V.M.

Gyertek magyar fiúk
Katonadalok az elsõ világháborúból

Fotó: Cseke József gyûjteménye

13.qxd

Gyertek magyar fiúk  címmel elsõ világháborús katonadalok hallhatók azon a CD-n, amelyet a Muravidéki Nótázók népdalkör gyûjteményekbõl válogattak össze a délvidék területérõl.
Cseke József, a népdalkör vezetõje a honvedelem.hu érdeklõdésé-

re elmondta: a CD elkészítéséhez
az apropót a Nagy Háború százéves évfordulója adta. Úgy gondoltuk, hogy emléket állítunk az
elsõ világháborús hõsöknek. Így
összegyûjtöttem a zalai, muravidéki és délvidéki, pontosabban Kelet-Szlavóniában és a Duna-Tisza
összefolyásánál található magyar-

lakta vidékrõl való dalokatmondta.
Hozzátette: a felvételeken a budapesti Góbé zenekar is hallható,
amelynek tagjai az elénekelt dalokhoz biztosították a zenei aláfestést.
Tõlünk hét csokor került fel a lemezre, amelyek együttesen negyven
dalt tartalmaznak. A Góbé zenekartól pedig négy olyan hangszeres produkció hallható, ami szintén kapcsolódik a bevonuláshoz  emelte ki a
Muravidéki Nótázók elnöke.
A már tizenöt éves múlttal rendelkezõ népdalkör jelenleg nyolc fõt
számlál. Ez idõ alatt megnyerték a
Vass Lajos népdaléneklési verseny
Kárpát-medencei nagydíját, és kétszer
is megszerezték a Magyar Kórusok és
Zenekarok Országos Szövetségének
Arany Páva-nagydíját is. 2013-ban
Orbán Viktor miniszterelnök Külhoni
Magyarságért-díjat adományozott a
Muravidéki Nótázóknak.
Takács Vivien/honvedelem-hu
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Mûszerész
Villanyszerelõ
Esztergályos
Faipari gépmunkás
Hegesztõ
CNC gépkezelõ
Szakács, pincér
Lakatos
Csõhálózat szerelõ
Gyártósori szerelõ
Raktári munkás

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

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

Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei
Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. Földszinti Információs hirdetõ
táblán, vagy a www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - szerda: 8:00 -16:00 óra között,
péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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Ha változtatni szeretne anyagi helyzetén,
akkor komolyan gondolkodjon el a váratlanul érkezõ ajánlatokon. De arra vigyázzon, hogy ne legyen telhetetlen.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Ingerlékenysége ellenére meg tudja
õrizni hidegvérét a szomszédjaival adódó vitában. Ha magabiztosan mondja ki
a véleményét, öné a gyõzelem.
V.21.VI.21. Ikrek
Élményekben dús, hétvégére számíthat. Egy különleges esemény azonban nem hagyja nyugodni. Meg kell
fejtenie ezt a rejtélyt, minél elõbb.
VI.22.VII.22. Rák
Romantikus napokra számíthat. Felhõtlen örömében még azt sem veszi
észre, hogy egy közeli ismerõse türelmetlenül várja a segítségét.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Egy közeli ismerõsének közbenjárására javulhat a kapcsolata a rokonaival. Békességben még a munkahelyén is jobban teljesíthet.
VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygók kedvezõ hatását élvezheti egész héten át. Érzelmi életét sem
borzolják fel kellemetlen hírek, addig napozhat, ameddig jólesik.
IX.23.X.22. Mérleg
Ha azt szeretné, hogy érzelmi élete
kiegyensúlyozott maradjon, ne rejtse
magába a véleményét. Jó fizikummal
könnyedén vehet minden kihívást.
X.23.XI.22. Skorpió
Szép napokra számíthat ezen a héten. A kisugárzását nem csak a nyíló virágok, hanem egy bolygó is segíteni fogja hamarosan.
XI.23.XII.21. Nyilas
A csillagok állása szerint most jót tenne önnek egy kis érzelmi fellángolás.
Ha kedveli a veszélyes játékokat, akkor fogjon hozzá teljes gõzzel.
XII.22.I.20. Bak
Próbáljon meg határt szabni a vágyainak. Tanulja meg, hogy nem megy
minden olyan gyorsan, mint a karikacsapás. Várjon, türelemmel.
I.21.II.19. Vízöntõ
Ha úgy érzi, gyarapítania kell a tudását,
ennek nem lesz semmi akadálya. Az elsõ lépéseket minél elõbb tegye meg a
belsõ késztetésének megfelelõen.
II.20.III.20. Halak
Ha unatkozik a hétvégén, egy jó
kerti parti biztosan feldobná a hangulatát. Élvezze a barátok, a beszélgetések jótékony hatását.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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CSZKA-s
volt nála
a jobb...
A franciaországi Bourges városában zajló kadet és junior vívó
világbajnokságon a magyar válogatott tagjaként a Nagykanizsai
TE 1866 kiválósága, Milassin
Mór is pástra léphetett a kadet
férfi kard egyéni mezõnyében.
A nagykanizsai sportoló a
csoportküzdelmek után a 128-as
táblán erõnyerõ volt, majd a 64
között a német Sebastian Blatz
ellen vívhatott és 15:12-es gyõzelmet könyvelhetett el. (Ahogy
tehát a néhány héttel korábbi
Eb-n, úgy ezúttal is gyõzött egy
németországi ellenfelével szemben a kanizsai kardozó.)
A 32 között az orosz Arszenyij Pantelejev várt a NTE sportolójára és a hatalmas küzdelemben (15:14) végül a CSZKA
Moszkva vívója nyert, így
Milassin Mór a 28. helyen zárt a
vb-n  egyéni kardban.

2016. április 7.

Ezt már csupán elrontani lehet...
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK (1.)  Haladás VSE-Infraplan (3.) 8:4
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa.
Eremények (elöl a hazaiak): Balogh Cs. - Babula 0,5:0,5, Erdõs Jankovic 1:0, Prohászka - Ruck
0,5:0,5, Ribli - Petrik 1:0, Gledura
- Polák 0,5:0,5, Pintér J. - Németh
M. 0,5:0,5, Bánusz - dr. Kovács G.
1:0, Medvegy - Kiss A. 1:0, Aczél

- Sárdy 0,5:0,5, dr. Flumbort - Lakos N. 0,5:0,5, Gara T. - Nagy B.
0:1, Krstulovic - Czupor 1:0
Gyõzelmével a kanizsai sakkcsapat még növelte is elõnyét (9,5
pontra) a Paks elõtt, hiszen a Tolna
megyeiek csak 7:5-re verték a zalaegerszegi Csutit.
 A szombathelyiek ellen a gyõzelem tényén túl különösen az volt
örömteli, hogy az elsõ számú
együttesünknél ezúttal bemutatkozó Krstulovic Alex nagyon szép

P.L.

Csak nem akar összejönni
Nagykanizsai Izzó SE (10.) 
Holler UFC (11.) 21-22 (13-15)
NB II Dél-Nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 17. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Csányi, Zörgõ.
Izzó SE: Dencs Balázs - Füle
Cs. 2, Gilitsch 2, Kiss G. 6, Tompek 4, Jónás, Metzger 4. Csere:
Zsobrák Z. (kapus), Bátor 1, Márton R. 2, Kovács B., Szabó Sz.
Edzõ: Takács Balázs.
Igazi alsóházi rangadó várt a leg-

utóbbi fordulóban a kanizsai csapatra, melynek egyértelmû célja a
két pont megszerzése volt a tabellán (még) mögötte álló Holler UFC
ellen. Az elsõ félidõ kiegyenlített
küzdelmet hozott és a vendégek
fordulhattak két gólos elõnnyel. A
második játékrészben a vendégek
tartották elõnyüket, az Izzónak a
45. percben sikerült azonban
egyenlítenie (18-18), majd újból
hátrányba kerültek. A vendéglátók
a mérkõzés végéig futottak az ered-

A hajrába fordulva másodikak
Gejzír Kanizsa Kft Kanizsa
Sörgyár SE (2.)  Pénzügyõr SE
III (9.) 15:3
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 15. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Horváth Dávid 3, Gyöngyösi Áron
2 és a Berdár-Szuhanyik, Gyöngyösi-Horváth páros
A dobogó második fokán álló
nagykanizsaiak biztosan hozták a
Pénzügyõr III elleni találkozót.
Dunaújvárosi ASE I (3.)  Kanizsa Sörgyár SE (2.) 8:10

NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 16. forduló. Dunaújváros.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 3,
Gyöngyösi Áron 2 és a BerdárSzuhanyik páros
A kanizsaiak tulajdonképpen
rangadót nyertek, ugyanakkor a
másik dunaújvárosi egyesület, a
listavezetõ DSE már nagyon elhúzott tõlük.
Korábbi mérkõzésen: Bonyhád
Vasas AC (6.)  Kanizsa Sörgyár
SE (2.) 7:11.
***

Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Gyõri Elektromos Vasas SK (6.)
13:5
Nõi NB I Nyugati csoport asztalitenisz-mérkõzés, 15. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Madacki
Mirella 4, Végh Zsuzsanna 4, Újházi
Csilla 2, Horváth Anna 1 és a Madacki-Horváth, Végh-Újházi páros.
Egyetlen vereségét a gyõri csapattól szenvedték el a kanizsaiak
még az õszi szezon folyamán, ezúttal a két páros után a KSSE az
egyéni találkozók során még inkább elhúzott.

INGATLAN

Eladó Kiskanizsán a Pápai u. 22/a.
szám alatt egy 1110 m2-es, közmûvesített,
tehermentes telek, bontandó kicsi házzal.
Buszmegálló 50 méterre. Vásárolja meg
és építsen a Csok-kal. Érd.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7764K)
Kiskanizsán belsõ felújításra szoruló,
120 m2-es családi ház (1980 m2-es telken)
eladó. Irányár: 13,9 millió Ft. Érd.: 06303521-342, 0620-431-0895 (7765K)
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetõség: e-mail:
585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla
telek, lakható házzal, gesztenye és gyü-

mölcsfákkal eladó (szõlõ nincs). Érd.:
0693-323-737,
0620-3285-766
(7774K)

Kiskanizsán a Pivári utcában kis ház
eladó. Érd.: 0630-589-3946 (7773K)
Ne hagyja ki az állami támogatás
lehetõségét (Csok)! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-227-3294 (7759K)

sikert könyvelhetett el  fogalmazott Papp Nándor, a kanizsaiak
csapatvezetõje.  E tényen túl
Ribli Zoltán ismét maximálisan
kitett magáért, csakúgy, mint Erdõs Viktor és Medvegy Zoltán,
Bánusz Tamás pedig feketével remekelt. Újabb nyert meccsünkkel
gyakorlatilag egy nyert találkozónyira nõtt az elõnyünk a paksiak
elõtt.

SZOLGÁLTATÁS

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Általános villanyszerelést is
vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Érd.:
0620-510-2723 (7775K)

mény után, de a kihagyott helyzetek és a több perces gólcsend eredményeként tulajdonképpen nem is
meglepõ, hogy a pontszerzés elmaradt. A tavaszi hat kör során még
pont nélküli az Izzó SE legénysége.
Korábbi mérkõzéseken: Nagykanizsai Izzó SE (10.)  Rinyamenti KC (4.) 30-33, MK Pelikán Siklós KC (7.)  Nagykanizsai Izzó SE (10.) 37-25.
P.L.
Várpalotai Bányász SK (1.) 
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 10:8
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 16. forduló.
Várpalota.
Kanizsai gyõztesek: Madacki
Mirella 4, Végh Zsuzsanna 3 és a
Madacki-Végh páros
Egy abszolút rangadót vívott a
kanizsai együttes a Várpalotával,
bár a dél-zalaiak gyõzelme is csupán úgy ért volna élre ugrást, hogy
ellenfele egy találkozóval kevesebbet játszott.
Korábbi mérkõzésen: Fastron
AC Tolna (5.)  Kanizsa Sörgyár
SE (2.) 9:9.
P.L.

ÁLLÁS
A Human Master Europe Kft. nytsz:
19776-1/2010-5100-809 kiemelkedõ
bérezéssel targoncásokat, lakatosokat, elektromûszerészeket keres vas
megyei munkavégzésre.
Hosszú távú, stabil munkalehetõség.
Szállást mi biztosítjuk. Érdeklõdni
lehet: 8-16 óráig a 30/63-95-403-as
telefonszámon. Pályázatokat a
humanmasterkft@gmail.com e-mail
címre várjuk.
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Fotó: Polgár László

Hármasával, ötösével...

UFC Nagykanizsa (5.)  Szerszámsziget-Zalalövõi TK (7.) 4-0
(2-0)
Megyei I. osztályú labdarúgómérkõzés, 19. forduló. Nagykanizsa, Olajbányász-stadion, 150 nézõ. Vezette: Kocsondi (Kubicsek,
Lapath). G.: Szakmeiszter J. (4.),
Péntek (14., 61., 68.)
Nagykanizsa: Osbáth - Schuller
(Kotnyek I., 76.), Papp T., Boros,
Hóbor, Szakmeiszter J. (Gyepes,
76.), Zsirai A. (Pál M., 85.), Rácz
Sz. (Völgyi D., 73.), Horváth B.,
Bene (Novák L., 29.), Péntek. Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.
A kanizsai együttes gyorsan elrontotta annak a mintegy százötven embernek a szórakozását, akik
úgy gondolták, a forduló rangadó-

ját a helyszínen tekintik meg.
Ugyanakkor maradjunk annyiban,
mindezt képletesen értjük és a nagy
többség aligha is bánta, hiszen a
15. percben már 2-0-ra vezetett a
hazai UFC Nagykanizsa csapata.
Elõbb Péntek Adrián átadását váltotta gólra a sérülését követõen
hosszú idõ után ismét kezdõ Szakmeiszter János, majd a Szlovéniából hazatért támadó nagy gólját követõen a találkozó csordogált a maga kissé talán egysíkú medrében. A
vendégek megfizették annak az
árát, hogy a kezdéskor bealudtak,
illetve hogy nagyon mélyen védekezve magukra húzták ellenfelüket. Kérdés, miként alakulhatott
volna a meccs a késõbbiekben, ha
egy-két esetnél más játékvezetõi

döntés születik, mindenesetre a
már említett Péntek a továbbiakban
újabb két találattal bejelentkezett a
megye gólkirályi címéért  már tizenegynél jár , a Kanizsa pedig
öles léptekkel haladva veheti célba
a dobogót.
További kanizsai eredmények.
Megyei I. osztály: FematCsesztreg SE (1.)  HorváthMéh Kiskanizsai Sáskák SE
(10.) 3-1.
Megyei II. osztály, Déli csoport:
Miklósfa SE (11.) - Reák-Gép Kft.
Baki SE (10.) 2-1. Megyei III. osztály, Déli csoport: Szerdahely FC (4.)
- Bajcsa SE (8.) 4-0, Galambok SC
(7.) - Bagola VSE (6.) 3-5, Petrivente
SE (3.) - Palin FC (12.) 4-1.
Nagykanizsai TE 1866 (4.) 
DAC Unió FC (6.) 14-0 (6-0)
NB II Nyugati csoport nõi labdarúgó-mérkõzés, 16. forduló. Nagykanizsa, NTE-pálya, 30 nézõ. Vezette: Szabados G. (Halász L., Vígh
L.). G.: Szollár B. (2., 26., 52., 55.,
87.), Hozlár (10., 17., 39., 60.), Takács D. (36.), Szabó R. (48.), Tarsoly A. (73.), Luczi (78., 85.)
NTE: Balassa Sz. - Balassa A.,
Szabó Zs., Szollár B., Somogyi
Zs., Szabó R., Takács D. (Balassa
D., 46.), Veres V., Luczi, Hozlár
(Tarsoly A., 61.), Halász D.
(Kunics, 50.). Vezetõedzõ: Benedek József.
Az NTE még egy Dunaújváros
elleni edzõmérkõzéssel (4-0) is
hangolt legutóbbi bajnokijára, melyet a csoportjukban sereghajtó
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gyõri DAC ellen vívtak. A hazaiak
gyõzelmi esélyeit tulajdonképpen
a gyors gólok meg is határozták,
az NTE koncentrált játékkal rukkolt elõ.
Mint késõbb kiderült, a találkozó Szollár Bernadettnek lett igazán
emlékezetes, hiszen Hozlár Edina
négygólos teljesítményét túlszárnyalva öt gólig jutott. Bernadett
számára ez tulajdonképpen egyfajta születésnapi ajándéknak is beillõ tett volt, hiszen azt a napokban
ünnepli, míg a Nyugati csoport
góllövõlistáján feljött a második
helyre  eddig 14-szer volt eredményes a szezonban.
 A megyei bajnokságban egy
találkozón szereztem már ennyi
gólt, de az NB II-ben ez volt az
elsõ ilyen alkalom  fogalmazott
a kanizsaiak gólerõs focistája,
Szollár Bernadett.  Ha nem is
éppen ennyivel, de jó lenne folytatni a sorozatot, már éppen a Videoton ellen is, hiszen abból a
csapat is csak profitálhatna.
A Vidi elleni találkozó amúgy
pontosan április 10-ére esik, s ha
már egyszer említettük, érdemes
megjegyezni, hogy az a bizonyos
születésnapja éppen akkor lesz
Szollár Bernadettnek...
A kanizsaiak nõi focicsapatának
tavaszi szezonbeli korábbi eredményei: ZTE FC-Angels (1.) 
NTE (5.) 2-0, NTE (5.) - PMFC
(2.) 2-5.
P.L.

Zárult a maratoni fedett pályás idényük
Befejezõdött a kanizsai teniszezõk fedett pályás idénye, vegyes páros versennyel zárultak a
küzdelmeik, melyre ezúttal sem
csupán Nagykanizsáról neveztek.
E sorozaton belül elõször rendeztek vegyes párost, mely mint
kiderült, osztatlan sikert aratott az
indulók körében, akik hét forduló
alatt negyvenkilenc mérkõzést
vívhattak. A verseny nagy zalaegerszegi sikerrel zárult, végül a
hölgyeknél és a férfiaknál is õk végeztek az élen, míg összesítésben
egerszegi és kanizsai elsõség született.
A verseny végeredménye. Hölgyek: 1. Csalló Andrea (Zalaegerszeg; 6 gyõzelem, 1 vereség), 2.
Henrietta Venturini (Zalaegerszeg;
5-2), 3. Battancs Alexandra (Zalaegerszeg; 5-2), 4. Tóth Zsuzsanna

(Zalaegerszeg; 4-3), 5. Balogh
Viktória (Marcali; 4-3), 6. Breglovics Valéria (Zalaegerszeg; 43). Férfiak: 1. Molnár József (Zalaegerszeg; 7-0), 2. Tóth Attila
(Röpte TC; 5-2), 3. Papp Tamás
(Energia SZK; 5-2), 4. Nagy Csaba (Röpte TC; 5-2), 5. Lévai Csaba (Energia SZK; 4-3), 6. Perendy
Tamás (Energia SZK; 4-3).
A pontverseny végeredménye
négy forduló után a hölgyeknél: 1.
Breglovics Valéria (Zalaegerszeg)
54 pont, 2. Tarné Oláh Renáta
(Zalaszentgrót) 50, 3 .Mádé Beáta
(Kanizsa TC) 48, 4. Csalló Andrea
(Zalaegerszeg) és Henrietta Venturini (Zalaegerszeg) 45-45, 6.
Zsombók Erzsébet (Pécs) 43.
A pontverseny végeredménye
nyolc forduló után a férfiaknál: 1.
Nagy Csaba (Röpte TC) 135 pont,
2. Molnár József (Zalaegerszeg)
130, 3. Perendy Tamás (Energia

SZK) 121, 4. Pomozi László (Nagyatád) 100, 5. Tóth Attila (Röpte
TC) 81, 6. Rácz Attila (Nagyatád)
80.
Az elõzõ évek hagyományainak megfelelõen az amatõr teniszezõk közössége nem sokat pi-

henhet, hiszen a szervezõk máris
azon vannak, hogy egy minden
eddiginél színvonalasabb szabadtéri idényt hozzanak tetõ
alá.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

13.qxd

13.qxd

2016.04.06.

16

11:39

Page 16

Kanizsa  Hirdetés

2016. április 7.

Az akció május 31-ig tart.

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:

w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától.
w Deszkák különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidõvel.
Keressen minket:

Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)

