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Plitvicei tavak

2016. május 22., június 25., július 9.,
augusztus 7.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fõ

Bled-Bohinj-Vintgar szurdok

2016. május 7., július 30.
Részvételi díj: 7.900 Ft/fõ

Schönbrunn-i állatkert - Bécs

2016. május 21., július 23.
Részvételi díj: 5.500 Ft/fõ

Hallstatt - Nárciszünnap
Bad Aussee-ben
Ausztria: Sós tavak vidéke
Bad Ischl-Hallstatt

2016. június 11.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ

St. Wolfgang, a Salzkammergut
gyöngyszeme

2016. június 23.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ

Barangolás toszkán tájakon
A táj szerelmeseinek...

2016. május 27-31. (4 éj)
Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 Euro/fõ

Körutazás Olaszországban...

2016. június 24-29. (4 éj)

Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei
- Capri sziget - San Marinó
Részvételi díj: 99.900 Ft/fõ
Kirándulás öt Salzkammergut-i
tó mentén

2016. július 30.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ

(A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségeit. A részvételi díj nem tartalmazza a belépõk és a BBP biztosítás árát.)

Dél-Erdélyi körutazás

2016. augusztus 18-23. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ

Svájc

2016. augusztus 18-21. (3 éj)
Részvételi díj: 65.900 Ft/fõ

Az észak-olasz tóvidék és Svájc

2016. augusztus 25-28. (3 éj)
Részvételi díj: 34.000 Ft/fõ és 160

Euró/fõ

Romantikus kastélyok
Bajorországban

2016. szeptember 9-11. (2 éj)
Részvételi díj: 25.500 Ft és 65 Euró/fõ
(A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés, valamint a szállás költségeit félpanziós
ellátással. A részvételi díj nem tartalmazza a
belépõk és a BBP biztosítás árát.)

Nguyen Thanh Tuan:

Sokoldalú kapcsolat kiépítése a cél

A Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete, Nguyen Thanh
Tuan, a nagykövet elsõ titkára,
valamint Nguyen Trung Dung kereskedelmi tanácsos tett a minap
látogatást városunkban. A küldöttséget Kanizsa polgármestere,
Dénes Sándor fogadta, aki a város
helyzetérõl, gazdasági lehetõségeirõl tájékoztatta a nagykövetet.
 Örömmel vettem, hogy felkerestek bennünket, és ismerkedni
szeretnének Nagykanizsával. Bár
ez nem a kezdet, hiszen a korábbi
vietnámi nagykövet is járt már a
városunkban  köszöntötte a küldöttséget a polgármester, majd
hozzátette, fontosnak tartják a két
ország közti kapcsolat építését.
Dénes Sándor ezt követõen mutatta be Kanizsát néhány mondatban. Elmondta, közel 50 ezren élnek itt. Kiemelte, Zala nem a legnagyobb, de a legszebb települése Kanizsa. Nagykanizsa jól megközelíthetõ, jók a logisztikai adottságai, hiszen, három ország határához közel helyezkedik el. Nem
csak közúton, hanem vasúton is
megközelíthetõ, valamint a sár-

melléki repülõtér közelsége miatt
repülõvel is elérhetõ.
 Fontos a kapcsolatépítés, így a találkozó is ezt szolgálja. Bízom benne,
hogy megtaláljuk a közös kapcsolódási pontokat  mondta a polgármester.
Ahogy Nguyen Thanh Tuan átvette a szót, elmondta, megtisztelte-

sza, míg Zala megyével 2005-tõl
erõsödtek meg a szálak. Négy évvel
késõbb pedig már jelentõs gazdasági
és kamarai kapcsolat alakult ki,
mely apropóján egy fórumot is szerveztek. Hozzátette a nagykövet,
hogy bár a két ország életében azóta
sok változás történt, de a kapcsola-

Fotó: Halász Gyula

2016. május 29.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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tés számukra, hogy látogatást tehetnek Nagykanizsán, melyre az elfoglaltságaik miatt csak most tudtak
sort keríteni. Kiemelte, látogatásának célja az, hogy feltárják a lehetõségeket és sokoldalú kapcsolatokat
alakítsanak ki. Vietnám és Magyarország kapcsolata régre nyúlik visz-

tuk nem változott, így a gazdaság, a
turizmus, a kultúra és a tudományos
élet terén erõsítenék az együttmûködést, hiszen partnernek tekintik Magyarországot.
A megbeszélést követõen a nagykövet és küldöttsége az Ipari Parkba
látogatott. (Alsó képünkön.)
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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Hozzátette, ez alkalommal is tanulni érkeztek, hiszen egy új gondolkodásmódról adnak tájékoztatást a program keretében, mely a
közgazdaság és pénzügyi rendszer
fejlesztését, az oktatási rendszer
korszerûsítését érinti.
Ezt követõen Valenta László, a
GTTSZ elnöke vette át a szót, aki
elmondta, a GTTSZ egy közhasznú nonprofit szervezet, amely a
mûszaki értelmiségnek ad teret annak érdekében, hogy ki tudja fejteni álláspontját a legkülönbözõbb
kérdésekben. Kiemelte, az újfajta
gondolkodásmód, arra sarkalta

Konferencia az új gondolkodásmódról
õket, hogy elmenjenek azokhoz,
akik a legtöbbet foglalkoznak az
érintett területekkel, azokhoz a diákokhoz, hallgatókhoz, akik már
ebben nõnek fel.
Dr. Vereczky Zoltán, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke hozzátette, hogy a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara régóta
azt a mottót vallja magáénak, hogy
a gazdaság emlékezete és a gazda-

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ)
és a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban? címmel szervezett elõadás- és vitasorozatot. A 119. konferenciának a témája ezúttal
az Új gondolkodásmód a közgazdasági és pénzügyi rendszer fejlesztésében, az oktatási rendszer korszerûsítésében volt.
 Városunk ad otthont a konferenciának, nem elsõ alkalommal,
hiszen az elmúlt esztendõben többször is fogadhattuk a GTTSZ ren-

dezvényeit. Örömmel, mert ilyenkor mindig tanulunk  mondta Dénes Sándor polgármester a konferenciát megelõzõ sajtótájékoztatón.

pítvány munkáját, és támogatták a
szervezetet a céljaik elérésében.
Idén a volt kuratóriumi tagok részesültek elismerésben, amiért éveken át
pártolták és segítették az alapítvány tevékenységét. Így Kunics Zsuzsanna,
Tarnóczky Attila és Steinhardt László
vehette át az okleveleket. A fejetlen fe-

Átadták a patkódíjakat

ság iránytûje kíván lenni. Ahogy elmondta, az új gondolkodásmód
egyik példája, hogy belátták, a válságból való kitörés egyetlen módja,
ha mindazokat, akik munkahelyet
tudnak teremteni és értéket tudnak
termelni, támogatják.
 Ma ott tartunk, hogy tényekrõl, sikeres gazdaságpolitikáról,
egy patrióta gazdaságpolitikai fordulatról lehet beszélni és nagyon
szomorúan látjuk azt, hogy a tények ismeretében is makacsul ragaszkodik a neoliberális közgazdaságtan azokhoz az állításokhoz,
amiket már a patrióta gazdaságpolitika cáfolt  emelte ki az elnök.
Dr. Keller Krisztina, egyetemi
docens elmondta, a hallgatók mellett középiskolai diákok is részt
vettek a konferencián.
 Azért tartom fontosnak a mai
alkalmat, mert a pénzügyi kultúra
fejlesztésérõl is szól, mely nagyon
hasznos a fiatalok számára. A közgazdász hallgatók pedig egyfajta
továbbképzésként is felfoghatják
az alkalmat  zárta a tájékoztatót
Keller Krisztina.
V.M.
hér mén legendájának filmre viteléért
Tulok József, míg a zenei kíséret megkomponálásáért Gölles Martin részesült elismerésben. A patkók tulajdonosai saját kezûleg szegezték ki a múzeum kapujára a szerencsehozó patkókat.
V.M.

TeSZEDD - közösen a szállítókkal

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A TeSZEDD - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz
idén is csatlakozott az önkormányzat.

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány idén is odaítélte a
Patkó-díjakat, melyeket azok
a személyek és szervezetek
kapnak évrõl-évre, akik az
alapítvány tevékenységét és
céljait kiemelkedõen támogatják.

A díjat és az elismerõ oklevelet dr.
Polay József, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Száraz Csilla múzeumigazgató és Dénes Sándor polgármester adták át a Fõ úti épület elõtt. Ahogy
az alapítvány elnöke elmondta, öt éve
minden évben odaítélik a díjakat azoknak, akik a leginkább segítették az ala-

A koordináló szerepet vállaló NaGESZ kiszélesítette a kört, nemcsak
az önkormányzati intézmények dolgozóit hívják április 28-29-én a munkahelyük és környékének takarítására, hanem a város lakosságát is  jelezte a témában tartott sajtótájékoztatón Horváth István, a NaGESZ ügyvezetõje. A jelentkezõket 28-án, csütörtökön reggel 8 órakor fogadják a
társaság Bazár udvari székhelyén, ahol a munkavédelmi elõírásoknak
megfelelõen oktatáson vesznek részt.
Felkérték a város hulladékszállítással és közterület tisztítással foglalkozó cégét, a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft.-ét is a csatlakozásra.
Horváth Balázs ügyvezetõ elmondta, nagykanizsai szolgáltatóként
mindig is fontosnak tartották ezeket az akciókat, most pedig szeretnének mellé állni a nagyobb siker érdekében. Nemcsak az intézmények
környezetébõl összegyûjtött hulladékot szállítja el a jövõ hét végén a
kft., hanem az általuk ismert gócpontokról is. (B.E.)
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Szakmák éjszakája Nagykanizsán

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum intézményei a szakmák teljes tárházát bemutatták a péntek este 18-tól
22 óráig tartó ingyenes rendezvényen.
A megjelenteket Bene Csaba, a
házigazda szakképzési centrum fõigazgatója köszöntötte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) alelnöke. Megnyitóbeszédet Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, Nagykanizsa és térsége országgyûlési képviselõje mondott.
Bene Csaba köszöntõ szavaiban
kiemelte: reményeik szerint az újszerû kezdeményezésnek két év múlva
szép eredménye lesz, és e találkozó
kapcsán sikerül majd elérni, hogy
egyre többen választják a szakképzést, és egyre többen szeretnék kétkezi munkával megkeresni a boldogulásukhoz szükséges jövedelmet.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Szakmák éjszakája országos
rendezvénysorozat nagykanizsai
programja számtalan érdeklõdõt,
általános iskolást, felnõttet és pedagógust vonzott a rendezvénynek
helyet adó Kanizsa Centrumba.

várják a fiatalokat, a fiatal szakembereket, és egyre inkább perspektivikus
jövõképet tudnak biztosítani a munkahelyek. Megjegyezte, örömére
szolgál az is, hogy ez a kezdeményezés, a szakmák éjszakája kapcsolódik
a kamara által szervezett Szakma
Sztár Fesztiválhoz, melyet pár óra
múlva nyitnak meg Cseresnyés Péter
államtitkár közremûködésével. Befejezésként felhívta a figyelmet még
egy fontos eseményre: 2018-ban Magyarország rendezheti meg a Szakmunkástanulók Európa Bajnokságát,
ahová 40 országból 1000-1200 fiatalt
várnak.

Bihall Tamás a MKIK részérõl üdvözölte az országos rendezvény megnyitását. Örül annak  jegyezte meg,
hogy a kormánnyal együtt dolgozhatnak a duális képzés magyarországi
megvalósításán. El szeretnék érni,
hogy 2018 végéig teljes körû legyen
a szakmát tanulók száma a vállalatoknál. Azt szeretnék, hogy a Magyarországon mûködõ vállalatok minél nagyobb számban vállaljanak
szerepet a tanulók nevelésében. A jelenlegi mintegy kilencezres számot
2018-ra a duplájára, 18-20 ezer fõre
tervezik emelni. Azt tapasztalja 
mondta az alelnök, a vállalkozások

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Munkáltatói fórum a Vasemberházban

Az Európai Munkáltatói Napok programja keretében került
megrendezésre a munkáltatói fórum Nagykanizsán, a Vasemberházban. A programsorozat lehetõséget teremtett arra, hogy a
résztvevõk megismerkedhessenek a legújabb projektekkel.
A fórumot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkama-

ra, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a
Keszthelyi Ipartestület támogatásával rendezték meg. A megjelenteket dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott köszöntötte. Ahogy elmondta, a programsorozatot egy
hete nyitották meg és azóta már
megrendezték Zalaegerszegen,
Keszthelyen és Lentiben is.
 A mai nap lehetõséget biztosít
az önök számára, hogy megismer-

jék a legújabb unió által támogatott, illetve hazai forrásból biztosított munkaerõ-piaci programokat 
mondta a kormánymegbízott.
Külön kiemelte a hivatásos gépjármûvezetõi tanfolyamot, melyet
az Országos Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervez a kormányhivatalok közremûködésével. A program iránt jelentõs az érdeklõdés.
Komoly, többlépcsõs felvételi eljárás elõzi meg a tanfolyamot. A
program 2017 év végéig tart, így a
jelentkezés lehetõsége valamennyi
érdeklõdõ számára adott.
Ezt követõen dr. Polay József, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke vette át a szót.
Kiemelte, a kamara fontosnak
tartja azt, hogy a munkanélküliség minél nagyobb mértékben
csökkenjen, és a vállalkozók kapjanak megfelelõ elõzetes tájékoztatást.
Majd Zuggó Zsuzsanna osztályvezetõ elõadásában az Európai
Unió által támogatott munkaerõ-piaci programokról szólt, köztük az
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Cseresnyés Péter államtitkár beszédében kiemelte: ezekben a percekben három városban nyitják meg
a szakmák éjszakáját. Budapesten,
Szegeden és itt Nagykanizsán. Több
mint 300 helyszínen mutatják be
azokat a szakmákat, ahová el szeretnék csalogatni az egy-két év múlva
szakmát választó fiatalokat. Erre
azért van szükség  mint ahogy az
elõbbiekben elhangzott , mert sok
területen szakemberhiány van.
Az elmúlt években jelentõs mértékben nõtt a foglalkoztatás Magyarországon  hangsúlyozta a politikus. A 3.800 ezer fõrõl 4.300
ezerre nõtt a foglalkoztatottak száma. A foglalkoztatás növekedése is
azt mutatja, igényli a magyar gazdaság a jól képzett szakembereket.
Ez a tendencia folyatódni fog, és
ezért van szükség arra, hogy ne
csak a gimnáziumokban keresse
minden fiatal a jövõjét, hanem találja meg a lehetõséget a szakképzõ
intézményekben, szakközépiskolákban, szakgimnáziumokban. Ehhez azonban szükség van a szakképzési rendszer átalakítására. Végezetül Cseresnyés Péter a diákokat
arra kérte, próbálják ki a különbözõ
eszközöket a standoknál, mert a pályaválasztásnál nem járnak rosszul,
ha egy jó szakmát választanak.
B.E.
Út a piacra címû és az Ifjúsági Garancia projekteket mutatta be részletesen. Az elõadásában kitért továbbá arra is, hogy hol tartanak a
jelenlegi projektek a megvalósításban. Kiemelte az Európa 2020
programban foglalt célkitûzések és
vállalások közt szerepel, hogy Magyarország 2020-ra 75 százalékra
emeli a foglalkoztatottak arányát.
Ez jelenleg 69,6 százalékon áll a
KSH adatai szerint. Ezt követõen
részletezte az osztályvezetõ, mi
szerepel a Ifjúsági Garancia projektben. Ez a 25 év alatti fiatalok
számára nyújt segítséget, annak érdekében, hogy a munkaerõpiac aktív résztvevõivé váljanak. Az Út a
piacra projekt pedig a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresõk, a
25-30 év közötti pályakezdõk számára nyújt mentõövet.
A fórumon szó esett továbbá a
Nõk 40+ munkaerõ-piaci és a Közfoglalkoztatásból a versenyszférába központi munkaerõ-piaci programokról is. A program zárásaként
Munkavédelmi és munkajogi konzultációra nyílt lehetõség.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Szentgyörgyvári búcsú elõtt
Közeledik Szent György Napja, a Szentgyörgyvári hegy búcsúja. Április 24.-ét Európa
nagy részében a tavasz kezdeteként tartották számon. Az egyház a legenda szerinti sárkányölõ Szent György névünnepét
tette erre a napra, míg a néphagyomány az áprilisi hónapot
Szent György havának nevezi.
S hogy milyen volt egykor, és milyen napjainkban a hegyi búcsú
hangulata, arról Milávecz Lászlóval,
a Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület, valamint a Dr.
Kotnyek István Miklósfai Kertbarát
Kör vezetõségi tagjával, jeles bortermelõvel, díjnyertes borásszal beszélgettünk. Aki eme sokrétû teendõje mellett a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Plébánia és a Miklósfai Egyházközség testületének
tagjaként részt vesz Nagykanizsa
Város Önkormányzata Idõsügyi Tanácsának munkájában is.
Hosszú évekig a Szent György
kápolna volt a szentmisék helyszíne.
Mivel az 1770-es években épült kápolna közvetlenül a forgalmas út

szélén magasodik, és udvara magánterületre esik, nincs szabad hely a
megállásra, parkolásra. Ezért néhány éve a Szentgyörgyvári hegy II.
hegykapujánál mond misét Bojtor
Róbert esperes-plébános, és egy ideje ekkor tartja a hagyományos Családi napját a Dr. Kotnyek István
Miklósfai Kertbarát Kör is. A bõ termés reményében ez alkalommal kerül sor a búza, a szõlõvesszõk és a
Szõlõ Jövések Könyvének megáldására. A búcsú, esõs, hûvös idõben
sem maradhat el. Ilyenkor, mint házigazdák, a szentmise után a miklósfai Mindenki Háza udvarába várják
a városszépítõ egyesület csoportjait,
a Mi Nõk és a Nyugdíjas Klub tagjait bográcsozásra, beszélgetésre.
 A búcsúra befejezték szüleim a
metszést, kitakarították, kimeszelték a présházat, a pincét. Annak idején nem kellett félteni senkitõl sem
a termést, az épületet. Mostanra már
olyan képet mutat a hegy, mint egy
falu. Kerítés vesz körbe minden birtokot. Annak idején a II. hegyháton
lévõ telkünkrõl látni lehetett, hogyan hömpölygött ki a tömeg a városból. Minden pincénél voltak ven-

Thury Toportyánok

Már nagyon régen elhalt a
csatazaj, és a véres föld barnáját
is benõtte már a fû. Sok-sok
nemzedék nõtt már föl és múlt el
azóta, hogy a végvár-védõ nagy
hõs meghalt.
Most, 445 évvel késõbb itt vagyunk, mai magyarok és emlékezünk, emlékeztetünk mindenkit,
aki minket lát, hogy kik lehettek,
akik megõrizték e földet magyarnak. Hogy felette magyar szó szóljon, magyar dallammal és magyar
táncot járjanak rá  kezdte a beszélgetésünket Polai Attila, a
Thury Toportyánok hagyományõr-

zõ csapatának vezetõje. Találkozónkra a galamboki Panka Lovardában, a Toportyánok bázisán abból az alkalomból került sor, hogy
Orosztonyban megemlékezést tartottak a hõs Thury György halálának 445. évfordulójának tiszteletére. A rendezvényt jelenlétével
megtisztelte Kövér László házelnök, Cseresnyés Péter államtitkár,
Nagykanizsa, Várpalota, Orosztony polgármestere, a megyei közgyûlés alelnöke.
Végiglovagolunk a zalai dombtetõkön  folytatja Polai Attila,  és elnézünk a Balaton tanúhegyeitõl a
Csáktornyai hegyekig, nyugatra az
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dégek. A gazda beinvitálta ismerõseit, hellyel, majd pince-hûvös nedûvel kínálta meg a vendégeit. Rég
látott barátok találkoztak össze a búcsúban. Nem lévén kerítés, olykor
idegenek is beköszöntek, mondván,
bort szeretnének vásárolni.  Bort
nem adok el, de szívesen megkínálom!  válaszolta ilyenkor az apám.
Aztán szomjoltó noha borral koccintgattak egymás egészségére, és
napestig beszélgettek a felnõttek.
Távolabbi vidékekrõl megjelent
egy-egy zenész is, akik pár forintért
és egy kis itókáért elhúzták az asztal
köré telepedõk nótáját.
A gyerekeket ilyentájt nem az ünnepi ebéd foglalkoztatta, lekötötték
õket azok a különleges játékok, lufik,
amiket sehol máshol nem lehetett látni és megvásárolni, csak a búcsúban.
A kápolna körül felállított sátraknál.
Ama idilli békességes ünneprõl ma
már csak a mai 60 évesek tudnak
mesélni, akik szinte utolsó mohikánként próbálják tovább éltetni a régi
szokásokat  idézte fel az akkori idõket Milávecz László. Mint annak
idején, most is apáról  fiúra száll e
feladat. Várjuk a fiatalokat  mondja
kissé keserûen a beszélgetõtársam,
de nemigen jönnek. Egy kicsit elgondolkodik, aztán folytatja: megértem
õket, hiszen a munkahelyi helytálláÕrségtõl a déli Somogyig tudjuk a
magyar hont látjuk: erdeivel, rétjeivel, horhosaival és mocsaraival. Biztosan azért, mert toportyánok vagyunk. Kik megbúvunk, csak a sötétben ordítunk, és õrizzük, mit ránk
hagytak az õsök. Kik az erdõk mélyében a mocsarak szigetein õrizték
regéiket, meséiket, dalaikat, nyelvüket, mikor rabolt az idegen. De ha
kell, akkor szervezetten indulunk.
Mi, évrõl-évre április elején elmegyünk és megnézzük, hol halt a nagy
vezér hõsi halált. Mi a végvári vitézek, kiknek már végvárunk sincsen.
Végig vágtatunk a mezõkön és beletocsogunk a patakba, mely Thury lova lábát úgy megfogta. A lovas harcértékünk már biztos nem a régi, de
mindannyian megvívjuk a magunk
küzdelmeit a helyünkön. Mellette
kaszálunk, lovat etetünk, trágyázunk, nyergelünk és nyargalunk.
Viseletünkben nem hasonlítani
szeretnénk elõdeinkre, hanem emlékeztetni rájuk  veszi át a szót
Jezerniczky Anna, a Panka lovarda
vezetõje.  Hatodik éve veszünk
részt a Thúry Portyákon. Már az
elsõ hívásra reagáltunk, azóta is
egyik portyáról a másikra készülünk. Mindegy, milyen idõ van, és
hogy kik jönnek el a megemléke-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

15.qxd

suk elveszi erejüket, szabadidejüket
az év minden szakában egész embert
kívánó szõlõmûveléstõl. A tekintetébõl azonban látszik, reménykedik
benne, hogy nem lesz ez mindig így,
elõbb-utóbb belátják, itt a helyük.
Várja õket az elõdök keze nyomát
õrzõ hegy, a törekvõ nagyszüleik
emléke. A hegyoldalakról lefutó szõlõsorok, a zöldellõ ágak, a hegyhátakat beborító virágzó fák mind-mind
a természet tavaszi megújulást jelzik,
és várják a nyarat
Bakonyi Erzsébet
zésre. Mi odalovagolunk és emlékezünk a nagy törökverõre, ki nem
hagyta magát elfogni és megalázni, inkább vállalta a hõsi halált.
Majd ismét Attila veszi át a szót:
És emlékezünk, hogy azóta zsarnokság volt, hogy kiraboltak minket, hogy annyi õsünk hiába adta
vérét a hazáért. Hogy a magyar
virtus visszaszorult a kocsmák asztalai közé, és férfinek lenni érték.
És ezt mi a nõktõl tudjuk. Mi ott
voltunk és ott leszünk minden
Thury portyán, mert mutatják az
utat a dombok, az erdõk, a falvak
tornyai és kísérnek a kõkeresztek
cementkrisztusai, vezet bennünket
a szívünk, traktornyomokon és pocsolyákon át a kerecseny-orosztonyi harcmezõre a patak mellé.
Hála a hõsöknek, kik vérébõl a mi
életünk fakad. Emlékezünk a kopjafánál, lovainkon a zászlónk alatt:
szablyánkat még nem mocskolta
vér, és nem hal meg harcban a magyar. Kívánjuk, hogy szaporodjék
és sok magyar leszármazott adjon
értelmet a hõsök áldozatának. Áldott legyen Thury György neve, és
emléke tartson egybe minket és
minden mai tisztelõjét.
A Thury Toportyánok nevében
Polai Attila és Jezerniczky Anna
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Ökumenikus imaséta
Ökumenikus imasétára, zarándoklatra hívtak minden
nagykanizsait szombaton a történelmi egyházak. 1690. április
13-án szabadult fel Nagykanizsa
vára a török uralom alól, ez az
imaséta idõpontjának magyarázata hangzott el a Kanizsa Televízió Híradójában.
A zarándokok saját felekezetük
templománál találkoztak reggel.
Kiskanizsán Dénes Sándor polgármester is csatlakozott a gyülekezethez. Az összetartozásról szól ez, a
katolikusok, reformátusok, evangélikusok és mindenki más természetesen, aki itt ebben a városban lakik,
csatlakozhat ehhez a zarándok menethez. 9 órára megérkeztek a szél-

rózsa minden irányából a zarándoklat résztvevõi, akiket elsõként Szûcs
Imre helyettes esperes köszöntött.
Egybegyûltünk. Tesszük ezt annak
reményében, és azért, hogy a városunkért imádkozzunk. Azért a városért, amely nekünk kenyeret, otthont ad. Azért a városért, amelyben
élünk. Amelyben az elõdeink éltek.
És hisszük, hogy az utódaink is maradnak itt, és tovább szépítik, építik
ezt a várost. A zarándoklat következõ állomása a Nagy Magyaror-

szág Emlékmûnél volt, ahol Hella
Ferenc református lelkipásztor szolgált. Most hadd imádkozzunk
Hozzád, a mi népünkért, nemzetünkért, a ma élõkért. Ebben a városban
élõkért, a Kárpát medencében élõkért, hozzuk ezt a népet eléd
Atyánk. Kérünk, áldd meg Isten a
magyart, jó kedvvel, bõséggel.
A zarándoklaton részt vett Cseresnyés Péter a térség országgyûlési képviselõje is. Nagyon örülök
annak, hogy itt lehetek, és nagyon
örülök annak, hogy a felekezetek
megszervezték ezt a mai zarándoklatot, hisz kifelé is azt tudjuk mutatni, nem csak azok, akik itt vannak,
hogy az összefogásnak, az összetartozásnak nagy ereje van. Így példát
tudunk mutatni abból, hogy ha a kö-

vetkezõkben valamilyen célt közösen akarunk elérni, ezt csak összefogással, az együtt dolgozással, az
együtt gondolkozással tudjuk megvalósítani. Az Eötvös téren Nyeste
Pál piarista szerzetes szolgált, a
Kórház kápolnánál Deme Dávid
evangélikus lelkész a betegekért
mondott imát, a temetõben dr. Páhy
János plébános az elõdökre emlékezett az ökumenikus imasétán.
Kanizsa TV - Kanizsa

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)

5

Európa ránk figyel

Nagykanizsán
februárban
nagysikerû konferencia foglalkozott az Európát meghódítani
törekvõ migrációval. Ennek ellenére az elmúlt verõfényes szombat délutánon mégis sokan egy
fórumon való részvételt választottak. Meg akarták ugyanis
hallgatni a Civil Összefogás Fórumnak a kötelezõ betelepítési
kvóta elleni népszavazásról szóló
két elõadóját: Bencsik Andrást és
Szarka Sándort, a Demokrata
hetilap szerkesztõit.
Cseresnyés Péter államtitkár
köszöntötte õket, s legilletékesebbként beszélt arról az elhibázott nyugat-európai felfogásról,
amely a csökkenõ gyermeklétszám
miatti munkaerõgondokat bevándoroltatással képzeli megoldani.
Szemben a magyar úttal, mely a
családok megerõsítését látja járható útnak.
Bencsik András és szerkesztõtársa emlékeztetett arra: az európai
bérszínvonal leszorítását vonná
maga után ennek a közel-keleti
embertömegnek a bevándoroltatása. Való igaz, Szíriát évek óta szárazság sújtja, Afrikának is van
olyan övezete, amely nem ad élelmet lakóinak. Onnan százmilliók
indulhatnak meg Európa felé, ha a
jelenlegi próbán azt tapasztalják: 
Orbán Viktor szavaival  a földrészünk gazdag és gyenge. A szeretet
nem lehet határtalan, elsõsorban a
gyerekeinkért vagyunk felelõsek 
szögezte le, a hallgatóság helyeslõ
moraja közepette. Tisztázta azt is,
miért lovagolta meg az Egyesült
Államok ezt a helyzetet, s nyitotta
meg az Arab Tavasz által a zsilipet. Egy egységes Európa versenytársa lehet, ezért érdeke a mi
meggyöngítésünk. Visszautasította, hogy mi, magyarok kirekesztõk

lennénk. Az elmúlt ezer évben
számtalan nemzet keveredése alakította ki azt, amik vagyunk  s sorolta, kiknek vére csörgedez bennünk, saját õsei közt is megemlítette szlávokat. Ám a soha beilleszkedni nem akaró, gyökeresen
más kultúrájú, közbiztonságot
tönkretevõ árnak megálljt kell parancsolni, gátat kell emelni. Szólt
arról, mekkora reménnyel tekintenek hazánkra a nyugat-európaiak.
Ott ugyanis végletesen elszakadt
egymástól a politikai elit és a választók gondolkodása. Ellenben
hazánkban pártszimpátiától függetlenül hatalmas egyetértés kíséri
a kormány lépéseit, kezdve a határok megvédésén, a kerítésépítésen.
Kiemelte a visegrádiak összefogását. Elõször a magyar határra jöttek szlovák, cseh és lengyel rendõrök, katonák. Ma már a nem is
EU-tag, apró Macedóniában segítünk Európát megvédeni. A jólétben élõ Nyugat-Európa gyermektelensége  ismertette a Demokratában megjelent tanulmányt  annak a félresikerült örömkeresésnek
a következménye, amely nem ismeri fel az újratermelõdõ és az
elenyészõ örömforrások közti különbséget. Hiszen míg egy luxusautó, fizetésemelés fölötti öröm
idõvel csökken, majd elenyészik,
ezzel szemben a családban élés, a
barátokkal való találkozás öröme
minduntalan újratermelõdik. Statisztikák bizonyítják a két útnak az
élettartamra való hatását.
Befejezésül Cseresnyés Péter
emlékeztetett, a valószínûleg õszszel sorra kerülõ népszavazás
eredményessége  a kellõ részvételi arány  egész Európának üzen,
nemcsak magunkért vagyunk felelõsek.
P.J.
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III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság 2016
Nagykanizsa - helyi versenykiírás

Jelentkezési lap

1. A verseny célja: Egy jó hangulatú verseny az idõskorúak részére
Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka címért, népszerûsítve ezáltal is a
nyolcszoros bajnokvárosban a sakkot. A helyi verseny I-III. helyezettje
részt vehet az III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság
döntõjén, mely 2016. szeptember 8-9. napján kerül megrendezésre szintén Nagykanizsán a Medgyaszay Házban.
2. A verseny helye: Bagonyai Attila Sakk klub (Nagykanizsa, Sabján
Gyula u. 3.)
3. A verseny ideje: 2016. május 14. (szombat ) 9. 00 -13.30 óra
4. Rendezõ: Nagykanizsa MJV Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa és az
Aquaprofit NTSK
5. Nevezés: nevezhet minden nagykanizsai állandó lakos, aki 2016. június 30. napjáig betölti a 60. életévét.
6. Nevezni lehet: A mellékelt jelentkezési lapon, leadva Kercsmarics
József vagy Sipos János részére a klubhelyiségben, illetve Dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó részére a Polgármesteri Hivatal I. emelet 1. számú irodájában, továbbá elektronikusan elküldve a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-mail címre.
7. A versennyel kapcsolatban további információt dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó nyújt a 06/20 8492309 telefonszámon.
Nevezési határidõ: 2016. május 12. (csütörtök) 17.00 óráig.
Nevezési díj: nincs!
8. Lebonyolítás: Maximum 7 fordulós svájci rendszerben, 2x20 perc játékidõvel, a FIDE rapid szabályok szerint. Lebonyolítás és értékelés a
Swiss-Master programmal. Holtverseny esetén: Bucholz - Berger progresszív pontszámítás dönt.
9. Díjazás: Az 1-3. helyezett oklevélben és tárgyjutalomban részesül,
valamint részt vehet az országos döntõn. Az 1. helyezett elnyeri a
Nagykanizsa Szenior Sakkbajnoka címet és a vándorkupát a következõ évi versenyig. Hétszeres gyõzelem esetén a bajnok elnyeri Nagykanizsa örökös szenior sakkbajnoka címet.
10. Díjátadás: a versenyt követõen, 2016. május 18. (szerda) 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal, I. emeleti tárgyalóterme.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanács (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.: 0620/8492309)
III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai
helyi verseny. Nagykanizsa, 2016. május 14. (szombat) 9.00 óra
Bagonyai Attila Sakk Klub
Alulírott, .........................................................................................(név)
(szül.idõ:..........év............................hó.....nap). Telefon:
Nagykanizsa,

....................

...................................................................u. ........szám

alatti lakos ezúton nevezek a fenti versenyre.
Kijelentem, hogy az III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság nagykanizsai helyi versenykiírási feltételeit elfogadom.
Nagykanizsa, 2016...............................hó ........nap
..............................................................
aláírás
Nevezési határidõ: 2016. május 12. (csütörtök) 17 óra.
Kérjük a jelentkezési lapokat leadni Kercsmarics József vagy Sipos János részére a
klubhelyiségben, vagy Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó részére a Polgármesteri Hivatal I. emelet 1. számú irodájában. A nevezés elektronikusan is elküldhetõ a szabados.gyula@nagykanizsa.hu email címre.
A sakk elõvigyázatosságra tanít bennünket, arra, hogy a jövõre is figyeljünk egy kicsit,
körültekintésre, vagyis arra, hogy az egész sakktáblát szem elõtt tartsuk, óvatosságra, vagyis
arra, hogy ne kapkodjuk el lépéseinket. Végül három igen fontos szabályra: ne csüggedjünk,
ha pillanatnyilag rosszul állnak a dolgaink, reménykedjünk a dolgok jobbrafordulásában, s
végül, legyünk továbbra is kitartóak a kiút keresésében. " Benjamin Franklin.

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?

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

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.
Elérhetõség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert. A jelenlegi próbaüzemet követõen a lakosság várhatóan április utolsó hetétõl fogja
tudni használni a kerékpárokat. Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer mûködésérõl.

KÖLCSÖNZÉSI IDÕ RENDSZERES ÉS ALKALMI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE
A kölcsönzés maximális idõtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10
órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokkolóba, a kerékpárt eltûntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÕ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI

A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.
RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN
FIZETENDÕ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való
hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A
használatért fizetendõ: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja
A féléves bérlet díja
14 éven felüli diákok éves bérlet díja
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja
A KanizsaBike kártya díja

10.000 Ft
6.500 Ft
8.000 Ft
5.200 Ft
600 Ft/kártya

A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítõ helyeken.
Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és

Kölcsönzés díja
0-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

ennek megfelelõen 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven
felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDÕ DÍJAK
A használatért fizetendõ: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer
a letét összegébõl levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.

Jegy ára
Napijegy
3 napos jegy
Hetijegy

400 Ft
800 Ft
1.400 Ft

Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes
jeggyel ingyenes. Az elsõ fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül.

Kölcsönzés díja
0-30 perc
30-60 perc
60-90 perc
90-120 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00
- 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel:
(+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTÕ HELY
Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfõ - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285,
(+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ
INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
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Fogadónap
MIÉRT FONTOS AZ UV-SZÛRÕS NAPSZEMÜVEG?
Az UV-sugarak az emberi szembe jutva károsítják a szemlencsét és a fényérzékelõ receptorokat. A védelem hiánya
hosszú távon üt vissza: négy-öt tavasz/nyári idõszak
után jelentõsen megnõ a szürkehályog kialakulásának kockázata.
HOGYAN VÉDEKEZHETNEK A NAP KÁROS
SUGARAI ELLEN A SZEMÜVEGESEK?
A dioptriás szemüveget viselõknél az UV-védelem
megoldott, mert az optikai szabványok az EU-ban azt
megkövetelik. De hordhatunk dioptriás napszemüveget, vagy sötétedõs dioptriás szemüveget. A kontaktlencse viselõinek pedig ma már kaphatók az
UV-sugarak nagy részét kiszûrõ lencsék is.
MIRE FIGYELJÜNK NAPSZEMÜVEG VÁSÁRLÁSAKOR?
Az olcsó napszemüvegeken sokszor
nincs UV-szûrõ, ami azért veszélyes,
mert a fényintenzitást gyengébbnek
érzékeljük, viszont szemünk több
káros UV-fényt fogad be. A látszerészüzletekben vásárolható középkategóriás UV-szûrõs napszemüveg
90 százalékos védelmet nyújt, a készen vett napszemüvegeknél nincs
teljes szûrés. Ha ennél magasabb értékre vágyunk, készíttethetünk az
optikussal egyedi lencsét, amely körülbelül 99 százalékos hatékonysággal szûri meg a káros sugarakat.

Komplett
szemüvegek
9900 Ft-ról,
vékonyított lencsével
15.900 Ft-tól!

Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. április 27-én (szerda) 8.3012.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).

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 m2 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:
0693-311-241/116. mellék.

Véradás
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a
következõ idõpontokban szervez véradást:
2016.04.26. (kedd) 13:00 - 18:00 óra Letenye. 2016.04.27. (szerda) 12:00 - 14:00 óra Hahót. 15:30 - 17:30 óra Zalaszentbalázs.
2016.04.29. (péntek) 14:00  18:00 Nagykanizsa  Város Napja.
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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,
Göcseji u. 18.) a 2016. április 9-13. közötti idõpontban elrendelte Zala megye
Önök területét is érintõ részében a rókák repülõgépes veszettség elleni vakcinázását.
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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

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 alkalmas 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
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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 öszszege: 14.310 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
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.
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 öszszege: 16.854 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú.
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.
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 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.

Az akció május 31-ig tart.
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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
2 ÉS HÁROMDÉS KÉPEK
Kotnyek István festõmûvész kiállítása
Megtekinthetõ: május 5-ig
ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI
NAPOK
A Képzõmûvészet Napja - kiállítás. Megtekinthetõ: május 2-ig. Szervezõ: A Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola.
Április 27. 19 óra
Nagykanizsai Dumaszínház
BELÜL SEMMI - FELFÚJT
JELENETEK
Fellépnek: Kõhalmi Zoltán, Janklovics
Péter, Mogács Dániel és a Szomszédnéni
Produkciós Iroda. Belépõdíj: 3100 Ft. A
jegyek megvásárolhatók az Alexandra
Könyvesboltban (Kanizsa Plaza), és a dumaszínház.jegy.hu oldalon.
Május 3. 14 óra
HEVESI SÁNDOR EMLÉKNAP
14.15 A Hevesi Sándor Általános Iskola
tanulóinak rajzkiállítása (megtekinthetõ:
május 21-ig).
14.25 A Hevesi Sándor vers- és prózaíró
pályázat eredményhirdetése.
14.40 Koszorúzás Hevesi Sándor fejszobránál és a Fõ úti emléktáblánál. Közremûködnek: a Hevesi Sándor Általános Iskola
tanulói. Köszöntõt mond: Bagarus Ágnes,
NMJV a Humán Osztály vezetõje.

Április 22. 20 óra
MEDGYÜNK A HÁZBA!
Alternatív zenei koncert és buli, a klasszikus hip-hop-tól a legújabb klubzenékig.
Fellépõk: NB, The Griffins, DJ Gerysson,
+ meglepetés mûsor! Belépõdíj: 1600 Ft,
elõvételben: 1200 Ft.
Május 4. 19 óra
VILÁGEGÉSZ ÉS TÖREDÉK
József Attila töredékei Csontos János kiegészítésével, zenés versszínházi elõadás. Elõadják: Császár Angéla színmûvész, Erdélyi György színmûvész,
Grencsó István fúvós hangszerek, Miklós Szilveszter ütõhangszerek. A belépés
DÍJTALAN!

Április 22. 18 óra
Hadtörténelmi esték sorozat
IV. része
ZRÍNYIEK A MAGYAR
TÖRTÉNELEMBEN
Elõadók: Dr. Hausner Gábor, Dr.
Négyesi Lajos, Prof. Dr. Padányi József. Programkoordinátor: Kocsis Edit
06-30/400-1540. A belépés DÍJTALAN.
Április 23.
CSALÁDI JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítõ Vezeti: Vajda Margit
17.00 Gyermek táncház Vezeti: Tóth István
18.00 Kézmûves foglalkozás
19.00 Koncert Vizeli Balázs és zenekara
20.00 Felnõtt táncház
Belépõdíj: 500 Ft, mellyel a 16.30 órától
18 órai programok mindegyike látogatható, vagy 1000 Ft, mellyel mindegyik rendezvény látogatható!

2016. április 21.

Versmondó találkozó
Nagy Gáspár emlékére

A találkozóra két mû elõadásával
lehetett nevezni: egy Nagy Gáspár

Gergye Rezsõ, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója,
a Nagy Gáspár Alapítvány tagja és
Kovácsné Mikola Mária, a KKK
igazgatója helyezte el a márványtáblán. Beszédében Papp Ferenc, a
HSMK nyugalmazott igazgatója arról beszélt, hogy szombathelyi fõiskolásként milyennek ismerte meg a
költõt, és a késõbbiekben hogyan
alakult a kapcsolatuk. A HSMKban, a versmondó találkozó következõ helyszínén Balogh László, az
önkormányzat Humán Bizottságának elnöke köszöntötte a megjelen-

mûveibõl választott verssel, prózával, vagy próza részlettel, valamint
egy XX. századi magyar költõ mûvével. A program koszorúzással
vette kezdetét a költõ emléktáblájánál, a Deák téren. A koszorúkat

teket. Örömmel állapította meg,
hogy sok olyan fiatallal találkozhat,
akik hisznek a vers szépségében,
erejében. Nagy Gáspár életmûve által is hiszi, hogy az irodalomnak,
különösen a versnek és a szónak

Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni  Nagy Gáspár Kossuth- és József Attila-díjas költõ emléke, emberi és mûvészi nagysága elõtt tisztelegve
vers- és prózamondó találkozót
szervezett felsõ tagozatosok és
középiskolások számára a Kanizsai Kulturális Központ. Az esemény megrendezésére immár
második alkalommal került sor
a Magyar Költészet Napján.

igazságtartalma, és közösséget öszszetartó ereje van. Végül megköszönte a KKK-nak, hogy nem
hagyja elhamvadni ezt a kötõdést,
ezt a tüzet. A Kiss Ernõ Jászai Mari-díjas színmûvész, a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tagja,
Tóthné Hegedûs Erzsébet népmûvelõ, versmondó és Gergye Rezsõ,
a vasvári Nagy Gáspár Kulturális
Központ igazgatója, a Nagy Gáspár
Alapítvány tagja által alkotott zsûri
az alábbi döntést hozta: Középiskolás kategóriában: l. Budai Fanni,
Piarista Ált. Iskola és Gimnázium,
2. Knezics Elizabeth, Piarista Ált.
Iskola és Gimnázium, 3. Támba
Rebeka Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium. Általános iskolás kategóriában:
1. Balogh Anna, Általános Iskola
Miklósfa. 2. Rudics Mátyás,
Batthyány Lajos Gimnázium. 3.
Kiss Veronika, Batthyány Lajos
Gimnázium.
B.E.

Pillangót avattak a játszótéren
A GE Fényforrás üzletág, a
MagikMe és az önkormányzat
összefogásának köszönhetõen
speciális játszótéri libikókát vehettek birtokukba a gyerekek a
Dr. Mezõ Ferenc téri játszótéren.
Az új játszóeszközt az ötletgazda, Élõ Fruzsina, a MagikMe
képviseletében, Bolla Attila, a GE
Nagykanizsa LED-gyárigazgatója
és Tóth Nándor alpolgármester
avatta fel.
A Pillangó fantázianevû játékot úgy alakították ki, hogy egyszerre négyen is tudják használni.
Két fogyatékkal élõ gyerek hason
fekve, és két egészséges gyerek ülve.

Az átadást követõen a Kertvárosi Óvodából és a Szivárvány
EGYMI-bõl érkezett gyerekek a

30 fõs lelkes GE önkéntesek gyûrûjében ki is próbálták az új játékot.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Elektromos karbantartó
Úszómester
Esztergályos
Faipari gépmunkás
Hegesztõ
Asztalos
Szakács, pincér
Vasbetonszerelõ
Csõhálózat szerelõ
Gyártósori szerelõ
Kõmûves, ács

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

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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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Mostanában jobb lesz, ha nem osztja
meg a titkait senkivel sem. Lehetõleg
szûkszavúan válaszoljon a családja
ügyes-bajos dolgait érintõ kérdésekre.
IV.20.V.20. Bika
Bizonyára nap, mint nap érzékeli,
hogy nem hull minden azonnal az ölébe. Legyen türelmes, a csillagok szerint elõbb-utóbb teljesül a vágya.
V.21.VI.21. Ikrek
Jólesõen nyugtázza, ha örömet szerezhet másoknak. Ajótékonykodását azonban ne vigye túlzásba, mert könnyen kifáradhat ezekben a napokban.
VI.22.VII.22. Rák
Az eddigieknél lehetõleg racionálisabban mérje fel az anyagi helyzetét. Ez
az idõszak kedvez az aprólékos tevékenységnek, egyben szórakoztat is.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
A szókimondásával nem lesz semmi
gondja mostanában. Életerejére sem
panaszkodhat, most bármilyen tervét sikeresen megvalósíthatja.
VIII.23.IX.22. Szûz
Stressz nem nehezíti a mindennapjait,
de izgalmas óráknak mindenképpen
részese lehet. Ne aggódjon, egy csokor
virág látványa megszépít mindent.
IX.23.X.22. Mérleg
Pénzügyi téren ugyan kedvezõ hírekre
számíthat, de a párja mégsem lesz megelégedve önnel. Kedveskedéssel szerencsére sok mindent megoldhat.
X.23.XI.22. Skorpió
Ágas-bogas teendõi közepette nem
számíthat másra, csak a kedvese segítségére. Ha úgy érzi, feszültségét
meditációval is levezetheti.
XI.23.XII.21. Nyilas
Ha azt szeretné, hogy jó hangulatban teljen el ez a hete, akkor minél elõbb tisztázza a félreértéseket a környezetében. A
kapcsolatait pedig kezelje lazábban.
XII.22.I.20. Bak
Nem kell megfelelni mindenki elvárásainak. Õrizze meg a nyugalmát,
és minél elõbb változtasson a gondolkodásmódján.
I.21.II.19. Vízöntõ
Hogyha továbbra sem hoz szerencsét a lottózás, akkor sajnos többet
kell dolgoznia, mint amennyit szeretne. Sõt, még spórolnia is kell.
II.20.III.20. Halak
Ha nincs megelégedve a munkájával, akkor változtasson rajta minél
elõbb. Ne féljen a visszautasítástól,
mert az idõ mindent megold.
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Debütálás, elsõ gól, születésnap

UFC Nagykanizsa (5.) 
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (9.) 2-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 21. forduló. Nagykanizsa, 250 nézõ. Vezette: Varga
P. (Huszár, Fábián P.). G.: Novák
L. (8.), Horváth B. (49.)
Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. Schuller, Völgyi D., Boros, Hóbor,
Orbán A., Novák L. (Gyepes, 38.),
Rácz Sz., Szalai D., Bene. Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.
Kiskanizsa: Munkácsi - Ganzer,
Csordás, Mulasics, Ötvös, Földesi
(Kálovics Á., 42.), Kovács B.
(Póka, 74.), Piecs (Kisharmadás
K., 82.), Dolmányos, Kálcsics F.
(Becze, 52.), Lukács I. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
Túlzottan hosszú kispadja nem
volt a vendéglátó UFC-nek (képünkön világos mezben), ennek ellenére esélyesnek számított a városi rangadón, hiszen eddigi hat tavaszi meccsébõl ötöt nyert meg

INGATLAN

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)
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.: 0620-388-4056, 0620-382-3085
(7764K)

Gombos Zsolt legénysége, míg a
Kiskanizsa elsõsorban hazai pályán vitézkedett az elmúlt hetekben.
Az Egyéni Kötélugró Országos
Diákolimpia és a Formációs Diákverseny küzdelmeit rendezték Tatán, ahol idén rekordszámú versenyzõ vett részt a versenyen A(profi) és B (amatõr) kategóriákban, I VI. korcsoportban. Akanizsaiak végül 28 érmet nyertek, amibõl 10
arany, 15 ezüst és 3 bronz volt.
A verseny egyben a világbajnoki válogatósorozat harmadik,
utolsó köre is volt egyben és Szabó Péter ezen kvalifikálta magát
minden versenyszámban a júliusi
svédországi világbajnokságra a
12-14 évesek korosztályában.
A kötélugró diákolimpián egyéniben (akár több) elsõséget szereztek: II. B korcsoport leány: Ujj
Viktória Zora (Rozgonyi). II.B
Lakást keresek! Tel.: 0630-3020680. További elérhetõség: e-mail:
585.667@gmail.com (7768K)
Mórichegy elején gondozott, dupla
telek, lakható házzal, gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szõlõ nincs). Érd.:
0693-323-737, 0620-3285-766 (7774K)
Sand központjában három szobás
családi ház telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel eladó. Tel.: 0630438-4215 (7776K)
Nk-án Berzsenyi 12/B-ben I.
emeleti, 56 m2-es, két szobás, erkélyes,
felújított lakás eladó. Érd.: 0630-4540529 (7778K)

SZOLGÁLTATÁS
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7763K)

Parázs meccs nem kerekedett a
kanizsai derbibõl, nyugodtan írhatjuk, hogy a legnagyobb tapsot az
Olajbányász egykori kõkemény játékosa, Szõke László, alias Topi
kapta, aki családja közbenjárására a találkozó kezdõrúgását végezhette el éppen a legutóbbi
szombatra esõ születésnapja apropóján. A korai elsõ UFC-s gól aztán meg is határozta a mérkõzés
további iramát és hangulatát, bár
néhány focista karrierjének jeles
állomását éppen erre a mérkõzésre
idõzítette. Rögtön a 8. percben
jegyzett találat Novák László elsõ
gólját jelentette a felnõtt megyei
egyben, igaz, a játékos a félidõ
hajrájában kisebb rosszullét miatt
lejönni kényszerült a pályáról. (A
másik oldalon nem sokkal késõbb

Földesi Gábornak újult ki a sérülése, õ szintén cserét kért még a szünet elõtt.) No, de vissza a jeles alkalmakhoz, hiszen a második félidõben is akadt még abból: elsõként a Kanizsa Kosárlabda Klub
színeiben a duplákat serényen hajigáló Becze Máté debütált a Sáska
színeiben a labdarúgó megyei I.
osztályban, majd a hajrában pályára lépett  szintén elsõ felnõtt megyés mérkõzésén  Kisharmadás
Kristóf is a Sáskák színeiben, akit
februárban még a legjobb ifjúsági
játékosnak választottak klubja kötelékében.
Vasárnap az UFC a tabellén harmadik Csács-Nemesapáti SE
együtteséhez látogat, míg a
Kiskanizsa a Nagy Gergõ személyében tavasszal szintén egy igazi
gólvágóra lelt Semjénháza SE-t fogadja 16 órától.
P.L.

Lett vb-kvalifikáció is

fiú:Varga Domonkos (Zrínyi),
Hanusz Áron (Kiskanizsa). III. B
leány: Gerlinger Laura (RozTelevízió javítás az ön otthonában kiszállással. Általános villanyszerelést is
vállalok. Tel.: 0630-597-1530 (7772K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Érd.:
0620-510-2723 (7775K)

ÁLLÁS
A HUMAN MASTER EUROPE
KFT. NYTSZ: 19776-1/2010-5100809 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.

gonyi), Ágoston Barbara (Batthyány). III. B fiú: Horváth Patrik
(Zrínyi), Kalmár Kristóf (Zrínyi).
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Története kilencedik NB I-es
bajnoki címét szerezte meg az
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
sakkcsapata, mely a fõvárosi
dupla forduló keretében elõbb
az ASE Paks, majd az ASSMakói SVSE ellen gyõzött.
Aquaprofit-NTSK (1.)  ASE
Paks (2.) 6,5:5,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 8. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a kanizsaiak):
Naiditsch - Berkes F. döntetlen, Balogh Cs. - Papp G. döntetlen, Erdõs
- Ács döntetlen, Prohászka - Sedlák
döntetlen, Ribli - Szabó K. döntetlen, Gledura - Fodor T. döntetlen,
Pintér J. - Grószpéter döntetlen,
Bánusz - Lizák 1:0, Kántor - Vidéki döntetlen, Medvegy - Györküs
1:0, dr. Flumbort - Antal T. 0:1,
Gara T. - Vajda Sz. döntetlen.
Aquaprofit-NTSK (1.)  ASSMakói SVSE (7.) 7,5:4,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 9. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a kanizsaiak):
Naiditsch - Kovacsevics döntetlen,
Balogh Cs. - Mihók döntetlen,

Prohászka - Sipos I. döntetlen,
Ribli - Farkas T. 1:0, Gledura Grünberg döntetlen, Pintér J. Horváth Zs. döntetlen, Bánusz Tatár Kis Sz. 1:0, Kántor - Szalai
K. döntetlen, Medvegy - Cabarkapa döntetlen, Aczél - Hajnal döntetlen, dr. Flumbort - Péczely döntetlen, Gara T. - Juhász B. 1:0
A nagykanizsaiak végül biztosan szerezték meg az újabb bajnoki címüket, sorozatban a nyolcadikat, összességében a kilencediket.
 Nagyon örülünk természetesen az újabb elsõségnek, melyet a
végén szép elõnnyel szereztünk
meg  mondta Papp Nándor kanizsai csapatvezetõ.  Már a szombati forduló alkalmával is növeltük
az elõnyünket egy ponttal éppen a
Paks elõtt, majd a vasárnapi fordulóban rátettünk még egyet, így a
vége 11,5 pontos fór lett a javunkra, összesen 80,5-et gyûjtöttünk.
***
Az NB I B Charousek csoportjában sem akart lemaradni a nagyoktól  az aranyérem tekintetében  az egyesület kettes számú
egysége sem...

Eb-válogatottsággal
Tavaszköszöntõ Kupa néven
Újszászon rendezték a lábtolllabdázók Eb-válogató és országos rangsoroló versenysorozatának harmadik fordulóját, amelyen az összes nõi versenyszámot
a kanizsai lányok nyertek.

rendezendõ Európa-bajnokságra.
A nõknél a zemplénesek Kunics
Réka vezérletével megnyerték a
csapatot, elsõ lett a Kunics-Morvai
duó és az egyéni gyõzelem is
Kunics Rékáé lett.

Ranglista-elsõként a Balogh
Eszter, Morvai Noémi, Kunics
Réka, Tukszár Zsófia és Vlasics
Dalma (képünkön) összetételû
egység októberben címvédõként utazhat a Kisteleken meg-

A férfi párosoknál a Lukács
Márton-Takács Endre második,
míg a Lukács Benedek-Huszár Huszár Emil duó harmadik lett.
P.L.

MTK Budapest (3.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
II (1.) 6,5:5,5
NB I B-s sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 9. forduló. Budapest.
Kanizsai gyõztesek: Zsirai Péter, Sipos János, Haselbach Dávid.
Döntetlent játszottak: Galyas Miklós, Boris Markoja, Krutti Valér,
Orsó Miklós, Havanecz Bianka
A nagykanizsai sakkcsapat második számú egysége is bajnoki
címért játszott  az elsõhöz hasonlóan a fõvárosban  és ahhoz
az MTK-hoz látogattak, mely a
harmadik helyen állt a forduló
elõtt.

A kanizsaiak az elsõségüket már
csak bukni tudták volna egy nagyon nagy arányú vereség által...
Ez nem következett be és minimális vereségük egyben azt jelentette,
hogy az NB I B-ben is bajnoki elsõséget ünnepelhetett a klub.
A 8. forduló mérkõzésén:
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
II (1.)  ASE Paks II (6.) 9,5:2,5.
Papp Nándor helyzete az elmúlt
vasárnap igencsak egyedi volt,
hiszen az elsõ csapat vezetõjeként
értékelhetett, míg a második tagjaként aranyat vehetett át.
P.L.
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