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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Pályázat
falfirkák
eltüntetésére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
közgyûlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének
támogatásáról szóló 81/2007.
(XII.21.) önkormányzati rendelet
szerinti önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2016. évben 100 000 Ft.
Pályázati felhívás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fszt.15.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény szerinti öszszeférhetetlenség, illetve érintettség
fennállásáról, vagy hiányáról szóló
nyilatkozat kitöltése és csatolása.

XXVIII. évfolyam 19. szám
2016. május 19.

II. Kanizsai Pünkösdölõ
Ma vagyon, ma vagyon, piros Pünkösd napja, holnap lesz,
holnap lesz, a második napja. A
pünkösdi rózsát jól meggondozzátok, kalapotok mellett el
ne hervasszátok  énekelte vasárnap délután a Szikrák-, a
Zalagyöngye Táncegyüttes, az
Árvácska-, a Rezeda- és a Viola
Dalkör az Erzsébet téren. A
pünkösdi ünnepkör hagyományait, a régi népszokásokat második alkalommal elevenítette
fel önkormányzati támogatással a Kanizsai Kulturális Központ.
A polgármesteri hivatal elõtt a
városvezetés nevében Dénes Sándor polgármester fogadta és köszöntötte a néptáncosokat, a népdalkörök tagjait és a hûvös idõ ellenére megjelent érdeklõdõ városlakókat. Itt, és a további két

helyszínen a néptáncosok bemutatták a pünkösdi királynéjárást.
A hagyomány szerint a lányok
házról-házra, énekelve végigjárták a falujukat és jókívánságokkal illették a háziakat. Cserébe
ajándékot, gyümölcsöt, édességet
kaptak.
Mint ahogyan vasárnap délután
mi is láthattuk, a pünkösdi kiskirályné feje fölé kendõt feszítettek
ki a fehér ruhába öltözött lányok,
közben énekelve körbejárták. A jelenet végén pedig jó magasra
emelték, hogy ekkora legyen a maguk kendere. Bõ termést, gazdagságot, boldogságot kívántak mindenkinek.
A térrõl a pünkösdi menet énekszóval vonult tovább a Deák térre,
ahol a Jézus Szíve Plébánia elõtt
Arányi Zoltán káplán fogadta és
frissítõvel kínálta a pünkösdölõket.

A HSMK elõtt Kovácsné Mikola
Mária, a KKK igazgatója várta a
hagyományõrzõ csoportokat. Balassi Bálint Borívóknak való címû
költeményébõl idézett négy strófával köszöntötte és invitálta be a
pünkösdi köszöntõket a mûvelõdési intézménybe, további együtt ünneplésre.
A pünkösdölõ késõ estig tartó
programjaiban többek között a
Bojtár Népzenei Együttes és Vajda
Margit gyermekmûsorát, a helyi
csoportok bemutatóját, a Fonó Zenekar elõadását és a Fantázia Zenekar koncertjét láthatta-hallhatta
a közönség.
A programsorozattal az egyházi
ünnepekhez is kapcsolódó néphagyományt kívánják újraéleszteni
és továbbörökíteni a következõ generáció részére a szervezõk.
B.E.
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Vietnami-magyar üzletember találkozó

Egy hónnappal ezelõtt még a
polgármester és az alpolgármesterek fogadták a küldöttséget, a mostani találkozón azonban már vietnami és magyar vállalkozók is jelen
voltak, bízva az üzleti partneri kapcsolatok kiépítésének sikerében.
A találkozón, mely a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., az Inkubátorház és Innovációs Központ Nagykanizsa és
a Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara (NAKKIK) szervezésében került sor, a megjelenteket
dr. Polay József, a NAKKIK elnö-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Vietnami-magyar üzletember
találkozóra került sor a minap
Nagykanizsán. A találkozó ötlete
pontosan egy hónapja Nguyen
Thanh Tuan, a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövete, a
nagykövet elsõ titkára, valamint
Nguyen Trung Dung kereskedelmi tanácsos látogatása kapcsán
merült fel.

ke köszöntötte. Ahogy elmondta,
az üzletember találkozót a vietnami nagykövet kezdeményezésére
szervezték meg. A megbeszélés
keretében pedig lehetõség nyílhat
arra, hogy vietnámi és magyar üzleti kapcsolatok jöhessenek létre.
 Pontosan egy hónapja mutattuk meg a városunkat a vietnami

küldöttségnek. Ekkor már kiderült,
vannak közös pontok és érdemes
együttmûködnünk  vette át a szót
Dénes Sándor polgármester.
Majd hozzátette, a város életében
fontos szempont az, hogy hogyan
mûködnek a vállalkozások, hiszen
adót fizetnek be, mely meghatározza
a városunk mûködését. Ezért a gaz-

dasági kapcsolatokra hangsúlyt fektetnek, és ez a találkozó is ezt erõsíti, ismerkedési és kapcsolatteremtési
lehetõséget biztosít mind a magyar,
mind a vietnami fél számára.
 Remélem ez a találkozó sikeres és eredményes lesz. Ez a mai
délután önökrõl, cégvezetõkrõl
szól, hogy bemutatkozzanak és
megtalálják a közös pontokat 
zárta köszöntõjét a polgármester.
Ezt követõen Nguyen Thanh
Tuan nagykövet elmondta, nélkülözhetetlen a város támogatása
abban, hogy a nagykanizsai és a
vietnami üzletemberek együttmûködhessenek. A kapcsolat a két
ország közt hosszú múltra nyúlik
vissza, mely jó alapot teremtett.
Kiemelte, a vietnami nép hálás a
támogatásért, melyet Magyarország nyújtott a háború alatt és utána. Hozzátette, stratégiai partnereknek tekintik hazánkat és szeretnék még szorosabbá tenni a
kapcsolatot. Ezt követõen került
sor a nagykanizsai és a vietnami
cégek bemutatkozásra.
V.M.

Cseresnyés Péter: össztársadalmi feladat
a képzett munkaerõ biztosítása
zésért felelõs államtitkára csütörtökön az Objektív Kutató Intézet konferenciáján a Budapesti
Corvinus Egyetemen.

Össztársadalmi feladat, hogy
legyenek a munkaerõpiacon
megfelelõ képzettséggel rendelkezõ szakemberek az ország, a
gazdaság versenyképességének
növelése érdekében  hangsúlyozta Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági
Minisztérium
(NGM) munkaerõpiacért és kép-

Az államtitkár elõadásában úgy
vélte, hogy a munkaerõpiacot a kereslet és kínálat egyensúlytalansága jellemzi, egyszerre van jelen a
munkanélküliség és a munkaerõhiány. Cseresnyés Péter kiemelte:
Európában az egyik legnagyobb
kihívás a gazdasági növekedés beindítása, a bõvülés ütemének fenntartása, a foglalkoztatás növelése.
Az államtitkár kitért arra, hogy
Magyarországon 2010-2015-ben
bõvült a foglalkoztatatás, csökkent
a munkanélküliség, a közfoglalkoztatottak és a külföldön dolgozók nélkül is 4 millióan dolgoznak
az országban.
Cseresnyés Péter hangsúlyozta,
hogy a kormány ösztönzi a foglal-

koztatás növelését. Kifejtette: sikeres a 2013 elején bevezetett
munkavédelmi akcióterv, amely a
foglalkoztatókat támogatja különbözõ kedvezményekkel a hátrányos helyzetû munkaerõ alkalmazása esetén. Az akcióterv évente
átlagosan 900 ezer munkavállaló
foglalkoztatását segíti, a munkáltatók terhei 357 milliárd forinttal
csökkentek 2015 végéig, hozzájárulnak a foglalkoztatáshoz a hátrányos térségekben lévõ szabad vállalkozási zónákban nyújtott támogatási lehetõségek is  közölte.
Az NGM államtitkára elõadásában kitért arra, a kormány ösztönzi,
hogy a közfoglalkoztatottak minél
elõbb elhelyezkedjenek a versenyszférában. A kormány az európai
uniós források felhasználásával is
támogatja a foglalkoztatáspolitika
megvalósulását - jelentette ki az államtitkár, példaként említve a fia-

talok elhelyezkedését segítõ Ifjúsági garancia programot, a fiatalok
vállalkozóvá válásának támogatását, a gyakornoki programok mûködtetését, az Út a munkerõpiacra
programot, a rugalmas foglalkoztatás ösztönzését, illetve a társadalmi
célú foglalkoztatást.
A konferenciát megnyitó Kiss
Zoltán, a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke (BKIK) elmondta, hogy álláspontjuk szerint
a cafeteria átalakításakor a SZÉPkártya rendszert meg kellene tartani, hiszen az a belföldi turizmust
segíti, és a felhasználók a pénzt itthon költik el.
A konferenciát követõen az újságírói kérdésre válaszolva Cseresnyés Péter elmondta, hogy folynak a tárgyalások a cafeteria rendszerrõl.
MTI - Kanizsa
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Nyereséggel zárult
a vadászati év Zala megyében
Zala megyében 68,6 millió forint nyereséggel zárult a
2015/2016-os vadászati év, a legnagyobb bevételt a bérkilövésbõl
és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokból érték el a társaságok tájékoztatta a megyei kormányhivatal földmûvelésügyi és erdõgazdálkodási fõosztályának vadászati és halászati fõfelügyelõje
az MTI-t.
Lázár Attila elmondta, az elmúlt
években többé-kevésbé kiegyenlített volt a külföldi és belföldi bérkilövésbõl és a hozzá kapcsolódó
szolgáltatásokból származó tételek
aránya, az elmúlt idényben viszont
a magyarok jelentõsen többet fordítottak erre a célra, mint a külföldiek. A hazai bérvadászatokból
származó bevétel mintegy 424
millió forint volt, 50 millió forinttal haladta meg a külföldi bérvadászok által költött összeget. A va-

dásztársaságok további 400 millió
forint árbevételt a vadhús értékesítésébõl értek el  közölte.
Az 52 vadászterület éves árbevétele mintegy 1,46 milliárd forint
volt, kiadásuk pedig 1,39 milliárd
forintot tett ki.
A kiadások közel felét, mintegy
621 milliói forintot vadgazdálkodásra fordították, illetve jelentõs
összeget költöttek mezõgazdasági
vadkárra is: az elmúlt idényben
353 millió forintot fizettek kártalanításra, 45 millió forinttal többet,
mint egy évvel korábban.
Az elmúlt egy évtized adatait öszszevetve a 2011/2012-es vadászati
évben volt a legmagasabb a mezõgazdasági vadkár összege, a zalai
vadgazdálkodóknak akkor 418,6
millió forintba került a nagyvad által, zömében kukoricaföldeken okozott kár  emlékeztetett Lázár Attila.
Hozzáfûzte, a vadkár mérséklésére ezt követõen megemelték a

nagyvadra vonatkozó kilövési tervet, a keret azóta is változatlan: az
elmúlt évekhez hasonlóan gímszarvasból 6 ezer, õzbõl 5,5 ezer,
vaddisznóból pedig 10 ezer példány
elejtését
tervezik
a
2016/2017-es idényben is. Igaz, az
elmúlt vadászati évben gímszarvasból és õzbõl mintegy félezerrel,
vaddisznóból pedig 2,7 ezerrel kevesebb példány került puskavégre
a tervezettnél  ismertette a vadászati fõfelügyelõ.
Hozzátette, a szaporodási idõszak elõtt készült létszámbecslések ugyanakkor azt mutatják, hogy
a zalai erdõkben évrõl-évre kevesebb a nagyvad: az elmúlt évhez
képest a gímszarvas- és a vaddisznóállomány mintegy 300-300-zal,
míg az õzek száma 750-nel csökkent. Tavaly a gímszarvas állományt 7 ezerre, a vaddisznóállományt 5,2 ezerre becsülték, míg az
õzek száma meghaladta a 10 ezret.

3

Kitért arra is, hogy a keretszámokat vadászterületekre és több
kategóriára, például korosztályokra lebontva adják meg. A korpiramis szabálya szerint a kilövési arányokat a fiatalabb korosztály irányába tolják el azért, hogy megkíméljék az idõs- és középkorú
egyedeket. Komoly szankciókat
von maga után, ha valaki a szakmai szabályokat megsérti  figyelmeztetett.
Kifejtette, bár kiváló minõségû
génállománnyal rendelkezõ gímszarvasbikák élnek a zalai erdõkben, az általános elfiatalodás jellemzõ rájuk: az elejtett bikák átlagéletkora folyamatosan csökken, mivel a társaságok többsége
bevételének növelésére törekedve
nem várja meg, míg golyóérett
korba kerülnek a bikák. Ha a kiváló egyedek elérhetnék a 13-14
éves kort  és nem kerülnének 89 éves korukban terítékre  akkor
a zalai vadászterületeken még
több csúcsminõségû, aranyérmes
gímszarvasbika elejtésére lenne
lehetõség  hangsúlyozta Lázár
Attila.
MTI - Kanizsa

Pályázatot hirdet a kanizsai Kraft-pont
Mondja el nekünk, hogyan
fejlesztené a várost az itt élõ,
dolgozó fiatalok számára!
Hogyan fejlesztené és tenné
vonzóbbá a várost és környékét a fiatalok számára?  kéri
felhívásában a helyi Kraftpont.
A hazánkban elõször Kõszegen megvalósított Kraft Projekt
egy olyan új város- és régiófejlesztési stratégia, amely a vidéki Magyarország felemelkedését célozza a kis- és középvárosok összekapcsolódása révén.
Ehhez csatlakozott városunk is,
s ennek égisze alatt hirdetik a
nagykanizsai Kraft Jövõépítõ
Pályázatot, melyre 18. életévüket betöltött, Nagykanizsán lakó
vagy tanuló egyetemi hallgatók
és felnõttképzésben résztvevõk
jelentkezését várják. A pályázó
fiatalok a projektterv kidolgozása során végiggondolhatják, hogyan tudnák a települést fejleszteni, újragondolni, még szerethetõbbé, vonzóbbá és élhetõbbé
tenni.

A pályázatról
A pályázatban be kell mutatniuk egyénileg vagy maximum 3
fõs csapatban olyan kreatív és
egyedi ötleten alapuló projekteket, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok a középiskolai és egyetemi tanulmányaikat
követõen is a városban maradjanak.
A tervezés során abból kell kiindulni, hogy a megálmodott projektre 1 milliárd forint áll rendelkezésre. Néhány fontos kulcsszó
az elinduláshoz: innovatív város,
okos város, kreatív város, fenntartható város, élhetõ város, kulturális város, kutató város.
A munka kezdetén érdemes a
rendelkezésre álló városfejlesztési
dokumentumokat (A mindenséggel mérd magad  Nagykanizsai
Megyei Jogú Város Stratégiai
Terve; Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Településfejlesztési Koncepciója  Integrált Településfejlesztési Stratégia) áttekinteni,
amelyek letölthetõek a város honlapjáról (www.nagykanizsa.hu). A

finanszírozás érdekében javasolt
továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
kiírásait is áttanulmányozni.
Olyan esszéket várnak, amelyek átgondolják, feldolgozzák a
projekt tematikáját és kitalálják
Nagykanizsát, elõtérbe helyezve a
megadott kulcsszavakat.
A mûvek terjedelme maximum 10 oldal lehet, egy pályázó több projektötletet is beküldhet. A projekttervekben 12-es
betûnagyságú, Times New
Roman betûket és másfeles sortávolságot kell használni. Az elkészült pályázatokat elektronikusan
kell
beküldeni
a
keller.krisztina@uni-pen.hu
címre, az e-mail tárgya Kraft
Jövõépítõ Pályázat legyen. A
pályázathoz meg kell adni a nevet, életkort, elérhetõséget (lakcím, e-mail cím) és a felsõoktatási intézményük nevét. A felhívást kiírók minden esetben
visszaigazolást küldenek a pályázat beérkezésérõl.
A pályázatok beérkezésének
határideje: 2015. május 25.

A projektötleteket a Kraft
Projekt menedzsmentje és a
nyereményeket felajánló intézmények képviselõi bírálják el.
Az eredményrõl a pályázókat a
megadott e-mail címeken értesítik.
A legjobb három projektötlet
beküldõje 2016 júniusában meghívást kap egy egynapos kõszegi
tanulmányútra, valamint a következõ díjazásban részesül: 1.
helyezett csapat: 30 ezer forint
értékû könyvutalvány Nagykanizsa MJV Önkormányzatának
felajánlásából. 2. helyezett csapat: 20 ezer forint értékû ajándékcsomag a kõszegi Felsõbbfokú Tanulmányok Intézete felajánlásából. 3. helyezett csapat:
10 ezer forint értékû könyvutalvány a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ felajánlásából.
További információ:
Dr. Keller Krisztina Kraft-pont
Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 18. Telefon: +93-902914 E-mail: keller.krisztina@unipen.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kiváló
vállalkozás
a BWT
Kiváló vállalkozás díjat kapott a BWT Hungária Kft.,
Európa vezetõ víztechnológiai
csoportjának magyarországi
képviselõje. A kitüntetéssel a
nagykanizsai telephelyet jutalmazta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara. Az
elismerést Petró Gyula, a cég
ügyvezetõ igazgatója vette át.
A BWT nagykanizsai telephelyén összeszerelõ mûhely mûködik, az ipari partnerek számára készítenek vízkezelõ berendezéseket.
A BWT Hungária Kft. Nagykanizsán, a hazai vízkezelés
bölcsõjében mûködõ telephelye kapott Kiváló Vállalkozás
díjat, amelyet a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
küldöttgyûlésén vett át Petró
Gyula ügyvezetõ igazgató.
A cég 2008-ban egyesült az eredetileg nagykanizsai telephelyû
CWG Hungary Kft-vel, amely
családi vállalkozásból nõtte ki magát. A telephelyen többek között
gyógyszeripari berendezésekhez
gyártanak vízkezelõ berendezéseket, a BWT Pharmával együttmûködve, de saját testvércégeik számára is exportálnak. Így a hazai
területen gyártott berendezések
német, osztrák, svájci, távol-keleti
és dél-amerikai piacon is megjelennek. Ahogyan a cég számára
minden területen, így ezen a telephelyen és ezeknél a feladatoknál is
kiemelten fontos a magas minõség, a fokozott higiénia. A BWT
Hungária célja, hogy a lehetõ magasabb szintû biztonságot, higiéniát és egészséget nyújtsák a víz
mindennapos használata során, innovatív, gazdaságos és környezetbarát vízkezelési technológiáink
segítségével, a háztartásokban
használható vízszûrõkön át, az
ipari létesítményekbe beépített
vízkezelõ berendezésekig.
Petró Gyula elmondta, neki
személy szerint, de a teljes cég
számára is fontos elismerés a
díj, ami magyar szakemberi tudás, tapasztalat és cégcsoportra
jellemzõ innováció sikeres ötvözésének eredménye.
Kanizsa

2016. május 19.

Jubilált a Napfény Egyesület

Felkaroltuk a hozzánk fordulókat, és ezután is így teszünk. Ennek a gondolatnak a
szellemiségében tartotta fennállásának 15. évfordulóját a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Nagykanizsai Egyesülete.
Az egyesület neve nem véletlenül lett Napfény, a tagok a betegségek ellenére vidámak, jókedvûek, és ezt a pozitív szemléletet
kívánják átadni mindenkinek, aki
felkeresi õket. A jubileumi ünnepséget megtisztelte több társ szervezet, városi klubok és kulturális
csoportok  számolt be a Kanizsa

Zöldtábor

Jelentkezési
határidõ május 31.
Nagykanizsa
önkormányzata  az elõzõ esztendõk hagyományaihoz
híven  az idei évben is
biztosítja a Zöldtáborban
az általános iskolás gyermekek nyári felügyeletét.
A napközis tábor a Csónakázó tó mellett június 20-tól augusztus 19-ig üzemel.
A gyermekek számára az étkezést illetõen a tanév során járó normatív kedvezmények a
nyári tábor idejére is érvényesek.
A kicsik és nagyobbak tartalmas idõtöltését hasznos és színes programok biztosítják az
idén is, a jelentkezést minden
tanuló a saját iskolájában adhatja le.

Televízió Híradójában.
Dénes Sándor polgármester a
város közössége és vezetése nevében éltette a jubiláló egyesületet,
egyúttal felhívta a figyelmet a
megelõzés, a betegség korai felismerésének fontosságára. Beszédében Dr. Kulcsár Gyula rákkutató
professzor, Nagykanizsa díszpolgárának szavait idézte. Ha idõben
sikerül észrevenni a bajt, abban az
esetben körülbelül 85  90%-ban
gyógyítható a daganatos betegség,
a rosszindulatú daganatos betegség  fogalmazott Dénes Sándor
polgármester. Szûrõvizsgálatok,
évente névre szóló értesítõk jutnak

el az emberekhez, de ezeket mégis, sokszor figyelmen kívül hagyjuk. A betegség felismerésének
idején pedig nagyon fontos a segítség  hangsúlyozta Dénes Sándor,
kiemelve a jubiláló szervezet tevékenységét.
A Napfény Egyesület az elmúlt
15 évben számos embernek nyújtott lelki támaszt. Karosi Lászlóné
véleménye szerint a titok a közösség erejében rejlik.  Mi találkozunk minden hónap második és
negyedik hétfõjén a Vasemberház
Tükörtermében, délután fél 5-kor.
Munkatervet tudok mindenkinek
adni, mert éves lebontásban dolgozunk, nyáron van egy kis szünet,
júniustól szeptemberig. De különben mindig ott vagyunk, és engem
bármikor, éjjel 11-ig fel lehetett
hívni, mindenkihez van egy-két
szavam, tehát forduljanak hozzánk
bizalommal  mondta a Napfény
Rákbetegek és Hozzátartozóik
Nagykanizsai elnöke.
Az egyesület létszáma mára 100
fõ fölé emelkedett, az elmúlt 15 év
munkásságát Dénes Sándor polgármester díszoklevéllel ismerte
el.
Kanizsa Médiaház

Kiállítják az idõkapszulát
Elkészült az átázott dokumentumok restaurálása, így május
27-én, pénteken 14 órakor a
Thúry György Múzeum a nagyközönségnek is bemutathatja a
48. közös gyalogezred Deák téri
emlékmûve talapzatában talált
idõkapszula tartalmát. Megnyitó beszédet mond dr. Ligeti Dávid, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársa és
Balogh László, városunk Humán Bizottságának elnöke.
Két éve országos érdeklõdést váltott ki, hogy a Petõfi szobor talapzatának felújításakor egy hétfõi napon
a Kuzma Gránit szakemberei egy
80 évvel ezelõtt elindított üzenetre
bukkantak. A múzeumba szállított
fémhenger felbontásakor  melyet a
történész végzettségû akkori polgármester, Cseresnyés Péter is nem
kevés várakozással figyelt  egy vászonba göngyölt üveghenger került
elõ. Az elhelyezõk gondossága ellenére a beszivárgott víz nyomot ha-

gyott a borítékba csomagolt korabeli fémpénzérméken, a szobor tintával írott alapítólevelén, a gyalogezred kitûzõjén, az utolsó ezredparancson, az 1934. szeptember 2-i ünnepélyes avatás meghívóin. Ám a 37
éves kiváló keszthelyi könyv- és papírrestaurátor ennél nehezebb feladatokkal is megbirkózott már.
Gönczi Péter többek közt Göttingenben a Gutenberg Bibliát, itthon a
Thuróczy Krónikát, Papp Simon
térképeit, városunk régi protokollumait mentette már meg, referenciái most egy ilyen ritkasággal gyarapodnak.  Híd vagyunk múlt és jövõ között  fogalmazta meg két éve
Nagykanizsa polgármestere. És egy
ilyen, az idõkapszulába zárt üzenet
segít abban is, hogy megtudjuk, mi
járt azoknak a fejében, akik  mint a
szobra minapi avatásakor újfent
megidézett Bethlen István is  az elsõ világháború veszteségei után hazánkat ismét talpra állították.
Kanizsa
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Idõutazás a Palini Általános Iskolában

A századfordulós kanizsai életet mutatják be azok a Thúry
Múzeum gyûjteményébõl származó képeslapok, melyekbõl a
múlt csütörtökön nyílt kiállítás a
városrész iskolájában.
Az iskola második, harmadik
osztályos tanulóinak mûsorával
kezdõdött a kiállítás megnyitója.
Kunics Zsuzsa, a Thúry György
Múzeum történésze beszélt a képes-

lapok történetérõl. Tehát így jött
létre a képeslap, és amire büszkék
lehetünk, hogy Ausztria-Magyarországon elõször, tehát 1869-ben
Ausztriában vezették be, Korrespondenz Karte, németül ez volt az
elnevezése, az egész világon itt vezették be hivatalosan is a levelezõlapot.  fogalmazott Kunics Zsuzsa.
A gyerekek érdeklõdve figyelték az elõadást, aztán a képeket. A
kiállítás egyik szervezõje szerint a

legkisebbek is kíváncsiak a város
történetére.
 A gyerekeket nagyon érdekli
az, hogy a körülöttünk lévõ régi
épületeket mire használták, hisz
mi is egy kastélyban tanulunk, és
arra is mindig kíváncsiak, hogy ki
volt itt a tulajdonos, hogyan éltek
itt, tehát ez mindenképpen megfogja a gyerekeket, szeretik ezt, és
kell, hogy tudják is  mondta Takács Mária rajztanár.
Az iskolában kiállított képeket
nemcsak megnézni lehet. A múzeum munkatársai játékkal is készültek, sõt a késõbbiekben tárlatvezetés szerûen mesélnek majd a gye-

rekeknek a régmúlt idõkrõl.
 Bóklásszunk együtt, tehát jöjjünk el, és akkor mesélek arról a
gyerekeknek, hogy kik hol árultak,
a piciknek is, hisz nem tudják még
a felnõttek sem sokszor, hogy ki az
a gerencsér, ki a kádár, melyik a
bognár, melyik mit csinál? Tehát
meséljünk egy kicsit arról, hogy
milyenek voltak a kanizsai piacok,
hogy néztek ki ezek a kereskedõ
cégek, mitõl kereskedõ város Kanizsa, és milyen gyönyörû volt régen is a belváros  mondta el továbbá a muzeológus.
Kanizsa Médiaház

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt 2016. május 29-én (vasárnap)
15 órakor a HÕSÖK NAPJA
alkalmából rendezendõ megemlékezõ ünnepségre.
Helyszín: a kiskanizsai templom melletti
Millenniumi emlékpark
Dénes Sándor polgármester

Program
14:45 Térzene
15:00 Ünnepélyes zászlófelvonás
Közremûködnek a Kanizsai Lovasklub Hagyományõrzõ Császár
Huszárjai, a Szent György Lovagrend Lovagjai, a Történelmi
Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta
Közösség  Vitézlõ Oskola
Emlékezõ beszédet mond:
Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és térsége országgyûlési
képviselõje és vitéz Erdõs László nyugállományú honvéd ezredes
Történelmi egyházak imája az elesett hõsökért
Koszorúzás
Kérjük, koszorúzási szándékát legkésõbb 2016. május 26.
(csütörtök) 14 óráig jelezni szíveskedjen Pere Krisztinánál a
+3620/462-9390-es számon,
vagy a pere.krisztina@nagykanizsa.hu e-mail címen.
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Misztérium és valóság a Kodályban
gasabb rendû színtér Lehota M. János véleménye szerint a templom és
a kultúra otthona. Az esztéta köszöntõjét követõen Lengyák István,
a Magyar Kultúra Lovagja nyitotta
meg a kiállítást. Mint fogalmazott: a
két kiállítót direkt alkotónak titulálja, mert egyikük sem tartja magát

Palotás Tibor mérnök-alkotó
festményei díszítik az intézmény
kiállítótermét, Domaföldi Tibor
fafaragó munkáival kísérve.
A mûvészek arra valók, hogy közelebb hozzák az emberekhez a valóságot. Ezzel az idézettel kezdte
beszédét Lehota M. János, a Polgármesteri Kabinet vezetõje, aki a
városvezetés, és Dénes Sándor polgármester nevében mondott köszöntõt a kiállítás megnyitóján. Az
esztéta úgy fogalmazott: az idézet
egy furcsa paradoxont mutat fel, hi-

szen azt gondoljuk mindannyian,
hogy a mûvészet és a valóság közt
van egyfajta szakadék.
 Egy város, akár Nagykanizsa
közössége több évszázados kultúrával rendelkezik. Hagyománnyal, beágyazódva, vallási, kulturális, mûvészeti tradícióba. Ez a tradíció a mi
mélyebb valóságunk. Amirõl általában nincsen fogalmunk a napi rutin
közepette fogalmazott Lehota M.
János.
Két olyan tér van azonban az életben, ahol meg tudjuk tapasztalni ezt
a mélyebb valóságot. Ez a két ma-

mûvésznek. Csupán olyan embernek, akik nagyon szeretnek valamivel foglalkozni, amit  és ezt már én
teszem hozzá  igen gyakran mûvészi színvonalon mûvelnek  vélekedett Lengyák István.

A kiállítás megnyitóján a házigazda Mûvelõdési Ház énekkara
mellett a Szent Imre Kórus adott
mûsort, melynek oszlopos tagja a
kiállító, Palotás Tibor is.
A tárlat ünnepélyes megnyitója komplex kulturális élményt
nyújtott az érdeklõdõk számára,
hiszen a kórus és az énekkar elõadása mellett az irodalom is
megjelent. Palotás Tibor és
Domaföldi Tibor alkotásai nyit-

vatartási idõben látogathatók a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház földszinti kiállítótermében.
Kanizsa Médiaház
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Felhívás az I. világháborús sírok tisztítására!

Pályázat:
épített értékek
megmentése,
felújítása,
restaurálása
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata pályázatot ír ki az épített környezet
értékeinek helyi védelmérõl
szóló 91/2011.(XI.04.) önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 7 millió Ft  vissza
nem térítendõ támogatás,
amely 2016-ban kerülhet felhasználásra.
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok
felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének az épített
környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI.04.)
rendelete tartalmazza, amelyet a
Polgármesteri Hivatal Fõépítészi
Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon
(hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu
honlapon is.
A pályázaton résztvevõknek a
közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény
elõírásainak megfelelõen nyilatkozatot kell tenniük, melyhez
a szükséges nyomtatványok
szintén a fenti helyeken hozzáférhetõk.
A pályázatokat 2016. május
31-ig lehet beküldeni, vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásában. A borítékra kérjük ráírni:
Helyi értékvédelem támogatása
2016."
A beérkezõ pályázatokat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottsága 2016. júniusi soros
ülésén bírálja el 2016. június
30.ig.

Tisztelt Nagykanizsai és Környéki Polgárok!
2016. május 21-én egy átfogó sírtisztítást fogunk végrehajtani a
nagykanizsai I. Világháborús Sírkertben.
A munkálatok célja elsõsorban a sírokon elburjánzott moha, illetve
borostyán eltávolítása. Szeretnénk, ha Hõsök Napjára (május utolsó
vasárnapja) méltó küllemben lennének a nyughelyek.
Kérünk mindenkit, akinek idege engedi, jöjjön el és segítse a munkálatokat. Drótkefét és gyökérkefét lehetõség szerint hozzon mindenki
magával. A munkálatok délelõtt 9.00 órakor kezdõdnek.
Tisztelettel: Petõ Attila (06 30 571 7179)

Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Üzletünkben személyre szabott, kiemelt szintû szolgáltatást
kap, és a legmegfelelõbb szemüveget ajánljuk Önnek. Mi
garantálja mindezt? Szakembereink sok éves tapasztalata, a
szakma iránti elkötelezettség, törekvés, hogy a vásárlók a
legjobb megoldással, maximális elégedettséggel távozzanak.
Szemünk romlását sajnálatos módon nem tudjuk megállítani.
40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti alkalmazkodóképességét. A látáskorrekció legkorszerûbb módja a
multifokális (progresszív) szemüveg, amelyet az Essilor
fejlesztett ki Varilux márkanéven. Ez az elsõ szemüveglencse,
amely látható választóvonal nélkül biztosít élénk képet minden távolságra, még a számítógép elõtt is.
A személyre szabott szemüveglencséhez a látásvizsgálaton
kívül 4D szemmérést végzünk. A mérés során 5 paramétert
vizsgálunk. Megállapítjuk az olvasótávolságot, femérjük a
szem forgásközéppontját, meghatározzuk a domináns szemet.
Ez elengedhetetlen a tökéletes személyre szabáshoz, hiszen a
szemüveglencse majd ezekre az értékekre lesz optimalizálva, a
korlátok nélküli látásélmény és a gyors
reakció érdekében.
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Módosult az építési engedélyhez
kötött építési tevékenységek köre
Tisztelt Építtetõk!

2015. év végén, illetve 2016. elején az építésügyi jogszabályok jelentõs
változáson estek át. A változtatások célja az volt, hogy az építésügyi eljárások egyszerûsödjenek, az építési jogosultságot az építtetõk minél könnyebben, gyorsabban és olcsóbban megszerezhessék.
Erre figyelemmel módosult az építési engedélyhez kötött építési tevékenységek köre, és a 300 m2-nél kisebb hasznos alapterületû új lakóépület építésére
már nem kell a klasszikus értelemben vett építési engedélyt kérni.
A jogszabályi változásokról szóló általános tájékoztatások sokak számára azt
sugallták, hogy építési engedély nélkül is építkezhetnek. A félreértések miatt
megszaporodtak a szabálytalan építési tevékenységek, melyekbõl fakadóan az
érintett építtetõk utólag lefolytatott építésügyi hatósági eljárásra kényszerülnek,
melyekhez jelentõs mértékû építésügyi bírság vagy a szabálytalan épület/épületrész visszabontása (is) párosulhat.
Fentiekre figyelemmel felhívjuk az építeni szándékozók figyelmét, hogy az
építési tevékenység megkezdése elõtt minden esetben érdeklõdjenek az építésügyi hatóságon az engedély nélkül végezhetõ építési tevékenységek körérõl, illetve gyõzõdjenek meg róla, hogy a végezni kívánt munkákhoz szükséges-e
építési engedélyt kérni, vagy a munkák megkezdését bejelenteni.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 300 m2 hasznos alapterülettel létesítendõ
új lakóépületek kivitelezése az építésügyi hatósághoz tett hiánytalan bejelentést
(ennek formai és tartalmi elemeit a 456/2015.(XII.29.) Korm. rendelet részletezi) követõ 15 nap elteltével kezdhetõ meg. A hiányosan tett bejelentés esetén
a hiányok megjelölésével az építésügyi hatóság a kérelem beérkezését követõ
nyolc napon belül a kérelmezõt és az építéssel érintett ingatlannal rendelkezni
jogosultakat, valamint az építésfelügyeleti hatóságot levélben tájékoztatja. Ebben az esetben az építési tevékenységet megkezdeni nem szabad!
A bejelentés mellékletét képezõ mûszaki tervdokumentációt megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ építész tervezõ készítheti!
A hiányok pótlását követõen az építeni szándékozó a hatóság felé új bejelentést tehet.
Amennyiben a bejelentett állapottól eltérõ építményt kíván az építtetõ megvalósítani, a változásokat újabb (hiánytalan) bejelentéssel lehet jogszerûvé tenni.
A 300 m2-nél kisebb hasznos alapterülettel létesítendõ lakóépületek egyszerû bejelentése illeték- és szolgáltatási díj mentes.
Az egyszerû bejelentés alapján megvalósított lakóépületek használatbavételét az építéssel érintett ingatlan fekvése szerinti települési jegyzõnél lehet bejelenteni. Bejelentés hiányában az építményt használni nem lehet!
Az építés bejelentésétõl számított 3 éven belül megvalósított lakóépület esetében a használatbavétel bejelentése illeték- és díj mentes. A negyedik évtõl
kezdõdõen az eljárás díja 200.000 Ft, majd évente 200.000 Ft-tal emelkedõ
összeg (a 10. évben 1.400.000 Ft).
Azon épületeket, melyek 10 éven belül nem vehetõk használatba, le kell bontani.
Felhívom a Tisztelt Építtetõk figyelmét arra is, hogy a meglévõ lakóépületek
bõvítése, tartószerkezete érintõ átépítése, valamint a vegyes funkciójú épületek
építése továbbra is építési engedélyhez kötött építési tevékenység! Ezen eljárásokhoz az 1990. évi XCIII. Tv. XV. táblája alapján illetéket kell fizetni.
Az építési engedély/bejelentés nélkül létesíthetõ építmények megvalósítása
is csak az általános érvényû jogszabályi elõírások betartásával (pl: helyi építési szabályzat, országos építésügyi követelmények, stb.).
Fentiekre figyelemmel kérem az építeni szándékozókat, hogy az építési tevékenység megkezdése elõtt a megvalósítandó építmények építési lehetõségeirõl az Építésügyi Csoportnál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., 2. emelet)
ügyfélfogadási idõben (hétfõ: 8.00-12.00, 13.00-16.00, szerda: 8.00-12.00,
13.00-16.30, péntek: 8.00-12.00) érdeklõdni szíveskedjenek!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Eladó ingatlanok
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.

2016. május 19.

Képviselõi fogadóórák
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút páratlan házszámok, Kazanlak körút 2., Munkás utca, Bartók Béla utca, Hevesi Sándor
utca, Rózsa utca 1., Rózsa utca 14-tõl felfelé összes házszám) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2016. május 27-én (pénteken) 17 órától a
Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi Sándor utca 2.).
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhetõ.

Szociális keret 2016
Pályázati felhívás a 2016. évi Szociális keretbõl történõ támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén hátrányos helyzetben lévõk szociális támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: olyan közösségi programok karitatív és érdekvédelmi tevékenységek, természetbeni támogatások, szociális formák közvetlen támogatása, melyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetben lévõk szociális élethelyzetének minõségi javulásához. A támogatás nem használható fel a felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ
támogatás.
Rendelkezésre álló forrás: 1 000 000 forint
A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletei: a pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2016. május 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.

Egészségvédelmi keret 2016
Pályázati felhívás a 2016. évi Egészségvédelmi keretbõl történõ támogatás elnyerésére
A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város lakossága
egészségvédelmének támogatása, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati támogatások rendjérõl szóló
23/2013.(V.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján.
Pályázat tárgya: olyan közösségi programok eszköz és anyag igényének
támogatása, melyek csatlakoznak a Népegészségügyi Program minél
hatékonyabb és eredményesebb megvalósításához a lakosság egészségének
megõrzése, állapotának javítása érdekében. A támogatás nem használható fel a
felsorolt célokkal összefüggõ mûködési költségek (dologi kiadások, személyi
juttatások) finanszírozására, valamint olyan személyek támogatására, akiknek
lakóhelye, illetve tartózkodási helye nem Nagykanizsán található.
Pályázók köre: pályázó lehet jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint egyéni vállalkozás, civil szervezet, alapítvány (közalapítvány) költségvetési szerv.
A támogatás formája: a támogatás formája közvetlen vissza nem térítendõ
támogatás.
Rendelkezésre álló forrás: 1.000.000 forint.
A pályázat benyújtásának helye, ideje, kötelezõ mellékletei: a pályázatokat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Humán és Hatósági Osztály
Humánigazgatási csoportjához kell benyújtani (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. II. em. 15. ajtó) egy példányban.
A benyújtás határideje (postára adás végsõ dátuma): 2016. május 31.
A részletes pályázati felhívás és az adatlap letölthetõ a város honlapjáról:
www.nagykanizsa.hu.
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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.

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

19.qxd

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/

19.qxd

2016.05.20.

10

8:36

Page 10

Kanizsa  Hirdetés
mûködõ vállalkozások mutatkoztak be röviden (OT Industries
DKG Gépgyártó Zrt., Into 98 Kft.,
Ruget Magyarország Kft., Hotel
Touring). Matvejev elnök úr pedig elmondta a lehetséges együttmûködés területeit, melyek a turizmus, autóipar, a mûtrágyagyártás és az orvosi mûszergyártás.
A két elnök megállapodott abban,
hogy elkezdik a két város vállalkozásait képviselõ kamarák közötti információk megosztását,
ezzel elõsegítve a lehetséges jövõbeni gazdasági együttmûködést.
NAKKIK KÜLDÖTTGYÛLÉSE

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

TOGLIATTI KÜLDÖTTSÉG
NAGYKANIZSÁN

Kamaránk május 6-én a Vasember
Házban tartotta Küldöttgyûlését.
Dr. Polay József elnök beszámolt
az elmúlt év eseményeirõl. A napirendi pontoknak megfelelõen a

2016. május 19.

A Küldöttgyûlés a Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara
2015. évi gazdálkodásáról szóló
egyszerûsített éves beszámolót
35.360 eFt mérlegfõösszeggel és
2.489 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.
A Küldöttgyûlés hivatalos részét
követõen Dr. Parragh László, az
MKIK elnöke tartott elõadást az
ország gazdasági helyzetérõl,
majd dr. Polay József elnök, Dr,
Parragh László, az MKIK elnöke,
Dénes Sándor polgármester és
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ átadták a kamarai tagok
2015. évi mukáját elismerõ kamarai kitüntetéseket.
Kamarai Életmû" díjat kapott
Szili Gyõzõ, Nagykanizsai Kamarai Gazdaságfejlesztésért" díjat
kapott Wilheim Gábor, Év Vállalkozója" díjban részesült Czeglédi Mária, Év Vállalkozása" díjat kapott a Nyugat Kft., a Moór
Kft., a Nagykanizsa-Netta-Pannónia Kft., a BWT Hungária Kft., a
Pamafix Kft. és a Hosszú Eurotrans Kft. Kiváló Gyakorlati
Képzõhely" díjat kapott a Kanizsai Dorottya Kórház, a Heni Cu-

váló Tanulója Versenyen kiváló
helyezést elért diákok is. Léránt
Márk villanyszerelõ szakmában 1.
helyezést, Böröndi Klaudia kárpitos szakmában 3. helyezést, Fenyvesi Dániel épület- és szerkezetlakatos szakmában 4. helyezést,

Gyõrfy Patrik Géza épület- és
szerkezetlakatos szakmában 5.
helyezést, Bogdán Milán Ivó hegesztõ szakmában 8. helyezést ért
el. Szakoktatói Nívódíjat" kapott
Angyalosi Miklósné és Patonai
Katalin, az évek óta eredményt elérõ kárpitos tanulók felkészítéséért, illetve Wittmann Károly, az elsõ helyezést elért Léránt Márk,
végzõs villanyszerelõ tanuló felkészítõ tanára. Az épület- és szerkezetlakatos, továbbá hegesztõ
versenyzõk osztályfõnöke és fel-

Közlemény - Kamarai Választások

Dr. Polay József elnök vezetésével Togliatti városából érkezett
delegációt fogadott a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
április 29-én. Az orosz küldöttséget Vitalij Matvejev, a Togliatti
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vezette, tagjai Irina Szvesnyikova és Alekszej Vosztrikov
polgármesteri, illetve kormányzói
tanácsadók, valamint Szvetlana
Szidorova gimnáziumigazgató
voltak. A delegáció a Város Napja
rendezvénysorozatra
érkezett
Nagykanizsa oroszországi testvérvárosából. A megbeszélés során szóba került, hogy az 1997ben kezdõdött testvérvárosi kapcsolat eddig jobbára kulturális síkon mûködött. A két kamarai elnök megerõsítette, hogy itt az ideje, hogy városaink gazdasági téren is elkezdjék az együttmûködést. Ennek elsõ lépéseként a
nagykanizsai kamara részérõl az
olajipari gépgyártás, a fémmegmunkálás és a turizmus területén

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Választási- és Jelölõ Bizottsága nevében szíves tájékoztatás és együttmûködés céljából az alábbi híranyagot tesszük közzé:
2016-ban a kamarai törvény értelmében lejár a küldöttek és a tisztségviselõk mandátuma. A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 2016. április 25-i elnökségi ülése elfogadta azokat a szabályokat, amelyek szükségesek a kamarai választások lebonyolításához. Megbízást adott a kamarai választásokat
koordináló és törvényességet felügyelõ technikai bizottságoknak: a Választási, Jelölõ, Mandátumvizsgáló
és Szavazatszámláló Bizottságnak.
Fontos tudnivaló, hogy választási névjegyzékben szereplõ gazdálkodó szervezetek választhatnak és
csak az önkéntes kamarai tagok választhatók. A választásra jogosultak és a választhatók adatait április 26.
 május 10. között közzétettük. Azzal kapcsolatban kifogás nem érkezett.
A küldöttválasztó tagozati ülések idõpontjai és az írásbeli jelölések beérkezési határideje az alábbiakban
olvasható:
Küldöttválasztó tagozati ülések idõpontjai:
Kézmûipari tagozat
2016. május 26. (csütörtök) 14.00 óra
Ipari tagozat
2016. május 26. (csütörtök) 15.30 óra
Kereskedelmi tagozat
2016. május 27. (péntek) 14.00 óra
Helyszín: a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara Szolgáltató Irodája (Ady u.1.)
Jelölõ lapok beérkezési határideje: 2016. május 23. 15.00 óra
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy küldöttet jelölni csak saját tagozaton belül lehet.
Jelölhetõ, illetve választható csak az önkéntes tagsággal bíró vállalkozás tulajdonosa(i) vagy az általa
meghatalmazott - vállalkozásban dolgozó-munkatárs lehet.
A jelölõlapokat tagjainknak megküldtük, ugyanakkor irodánkban kihelyeztük és honlapunkról is letölthetõk. A jelöltek elfogadó nyilatkozatait is csatolni kell; azt a Jelölõ és Választási Bizottság rendelkezésére
kell bocsátani legkésõbb a küldöttválasztó tagozati ülés megkezdése elõtt.
Szíves tájékoztatásuk közöljük, hogy Alapszabályunk értelmében kamaránk megalakulása óta a tisztségviselõk társadalmi munkában, tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.
Nagy Jánosné a Választási Bizottság elnöke és Wilheim Gábor a Jelölõ Bizottság elnöke
2015. év gazdálkodásának elfogadásáról, a 2016. év költségvetési
tervérõl döntöttek a küldöttek.

ki Kft. és Szántó László egyéni
vállalkozó. A rendezvényen elismerést vehettek át a Szakma Ki-

készítõ tanára Gerencsér Attila is
köszönetet érdemel munkájáért.
Nagykanizsa Szakképzéséért"
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díjat vehetett át a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Mûszaki
Szakképzõ Iskolájának igazgatója, Laukó Emõke. Ezúton is gratulálunk a versenyzõknek, a szüleiknek és a felkészítõ tanáraiknak,
s további sikeres munkát kívánunk.

etnámi üzletembereket a bútoriparban, az oktatásban, a víztisztításban és a turizmusban
rejlõ lehetõségek érdekelték. A
találkozót követõen látogatást
tettek a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató  Fejlesztõ Központban.

VIETNAMI-MAGYAR ÜZLETEMBER
NAGYKANIZSÁN
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara, Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs
Központ szervezésében került
sor a vietnámi-magyar üzletember találkozóra május 12-én
a Vasemberházban. A megjelenteket dr. Polay József, a

SZAKKÉPZÉSI HÍREINK

TALÁLKOZÓ

NAKKIK elnöke, majd Dénes
Sándor polgármester köszöntötte. A polgármester reményét
fejezte ki, hogy a találkozót követõen minél több üzlet köttetik a magyar és a vietnámi vállalkozások között. Ezt követõen Nguyen Thanh Tuan, a Vietnami Szocialista Köztársaság
nagykövete elmondta, nélkülözhetetlen a város támogatása
abban, hogy a nagykanizsai és
a
vietnami
üzletemberek
együttmûködhessenek, stratégiai partnereknek tekintik hazánkat és szeretnék még szorosabbá tenni a kapcsolatot. A vi-

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
A Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont szolgált helyszínéül az
április 15-én megszervezett,
szakmákat népszerûsítõ rendezvénynek, amelyhez a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
is csatlakozott. A rendezvény elsõsorban az általános iskolai korosztályt szólította meg, a Nagykanizsán tanulható szakmákat
bemutatva próbálta a szakképzés
felé orientálni a fiatalokat. Az iskola és a kamara is a gyakorlatban történõ ismeretelsajátítást
szorgalmazza, a rendezvényre látogatóknak pedig bõven adódott
lehetõsége kipróbálni olyan eszközöket, amelyekkel a szakemberek dolgoznak, feltehettek kérdéseket a szakoktatóknak. A kamara szakképzési tanácsadói is

részt vettek a rendezvényen, hiszen a duális szakképzés lényege, hogy a szakmát tanulók a
munka világával is megismerkedjenek, a szakképzési tanácsA Széchenyi Kártya Program hat
hitelterméke közül valamelyik
biztosan megoldást nyújt a hazai
kkv szektor finanszírozási problémáira.

Széchenyi Kártya
Program
ÚJDONSÁGOK
2016. január 1-tõl!
Keresse nálunk
a népszerû hiteleket!

Amennyiben Önnek most
vagy a jövõben hitelre
lenne szüksége
vállalkozása
fellendítéséhez, érdemes
tájékozódnia
a hitellehetõségekrõl.
Kamaránkban kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors,
szakszerû ügyintézéssel várják.

Telefon: 0693-516-670
0630-754-3616

adók feladata pedig a tanulószerzõdés megkötésének elõsegítése,
a tanulók és a képzõhelyek érdekeinek képviselete, egymáshoz
közelítése. A szakképzési törvény 2015. évi módosítása szerint az esti tagozatú felnõttoktatásban résztvevõkkel is köthetõ
tanulószerzõdés. A Nagykanizsai
Szakképzési Centrum új kihívása, a felnõttképzésbe, felnõttoktatásba bevonható személyek
ösztönzése, az õ igényeikhez,
életkörülményeikhez is igazodó
képzési feltételek kialakítása. A
program azokhoz a felnõttekhez
is szólt, akik már tudatosan tervezik szakmai pályafutásukat,
akik megfontoltabban, mérlegelést követõen hozzák meg a döntést továbbtanulásukat illetõen.
A Nagykanizsai Szakképzési
Centrum rendezvényének üzenete, hogy a szakmák szerves részeit képezik mindennapjainknak, a jó szakemberekre szükség
van.
MEGKEZDHETIK ISKOLÁN
KÍVÜLI SZAKMAI
GYAKORLATUKAT
AZ ELSÕÉVESEK

Idén, Nagykanizsán 18 szakmában 216 kilencedik évfolyamos
tanuló szintvizsgázott. Akik sikeres szintvizsgát tettek, szakmai gyakorlati idejüket június
16-tól kezdõdõen külsõ gyakorlati helyszínen tölthetik el. A tanuló és a gyakorlati képzõhely
tanulószerzõdést kötnek egymással, amelyet a képzõhely
szerint illetés kamara ellenjegyez. A kamara ellenjegyzésével a tanuló biztosított afelõl,
hogy a gyakorlati képzõhely
minden feltételnek megfelel,
amit a szakmai és vizsgakövetelmény elõír, a személyi és tárgyi feltételek alkalmasak arra,
hogy õt a szakmai vizsga gyakorlati vizsgarészére felkészítsék. A gyakorlati képzõhely pedig a szintvizsgát követõen
olyan tanulót fogadhat, aki a rá
bízott feladatokat, irányítás
mellett el tudja végezni, a munka során elvégzendõ feladatokból már ízelítõt kapott, a munkahelyi elõírásokat képes megérteni és betartani.
LÁTOGATÁS AZ OPEL
SZENTGOTTHÁRD KFT. ÜZEMÉBE
Május elején a Zalakomári Általános Iskola 7. és 8. osztályos
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tanulói üzemlátogatáson vettek
részt az OPEL szentgotthárdi
üzemében. A pályaválasztás
elõtt álló gyerekek színvonalas,
tartalmas idegenvezetésnek köszönhetõen pillanthattak be az
európai színvonalú, dinamikusan fejlõdõ cég életébe. A látogató gyerekeket két csoportra
osztva vezették körbe vendéglátóink a csarnokokban. Több,
mint két órás látogatás során,
minden helyszínen elmondták,
hogy milyen végzettséggel dolgozhatnak az adott munkaállomáson. Felhívták a diákok figyelmét a náluk lévõ olyan
munkakörökre, amelyek idén is
hiányszakmáknak számítanak,
a megyénkben is ösztöndíjjal
támogatottak. Kiemelték az
idegen nyelv és az informatika
fontosságát is. Hangsúlyozták,
hogy angol nyelvtudással karriert lehet építeni egy ilyen nemzetközi cégnél. A gyerekek rácsodálkoztak arra, mikor vezetõink elmesélték, hogy miként
motiválják a cég azon dolgozóit, akik innovatív, újító ötletekkel segítik a cég hatékonyságát.
A tanulók örültek, hogy lehetõségük volt betekinteni egy
ilyen nagy, és fejlõdõ cég életébe.
Az idei tanév vége felé közeledve tanácsadónk két iskolában
tartott pályaorientációs foglalkozást. A Zrínyi Miklós-Bolyai
János Általános Iskolában és a
Nagyrécsei Körzeti Általános
Iskola 7. osztályaiban, melyeken
60 diák vett részt. A foglalkozások során az érdeklõdéssel, képességekkel, mint fogalmakkal
ismerkednek a gyerekek különféle feladatok kapcsán, majd tájékoztatást kapnak a hiányszakmákról és az ösztöndíjrendszerrõl.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-1/2015/TK/22
számú pályázati támogatásból
valósulnak meg. A támogatást az
NFA terhére a nemzetgazdasági
Minisztérium biztosítja.

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
Május 21. 19 óra
Felsõvárosi Templom
NAGYKANIZSA VÁROS
VEGYESKARA PÜNKÖSDI
HANGVERSENYE
Vezényel: Cseke József karnagy
Közremûködik: Kollonay Zoltánorgona. Belépõdíj: 1000 Ft.
Május 24. 14.30 óra
TÜKÖR
Pillanatképek súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek
mindennapjaiból, ahol ki-ki a saját érzéseit láthatja visszatükrözõdni. A kiállítást megnyitja:
Szigetvári Anikó gyógypedagógus. A kiállítás megtekinthetõ: a
színházi elõcsarnokban június
30-ig.
Május 26. 17 óra
KEZDÕDHET A MULATSÁG
- HALÁSZ JUDIT ELÕADÁSA
Belépõdíj: 2200 Ft. (a rendezvény
azonosító felmutatásával 2 éves
kor alatt ingyenesen, 14 éves kor
alatt csak felnõtt kísérõvel látogatható).
Jegyek elõvételben kaphatók: online
WWW.TIXA.HU weboldalon, illetve a HSMK jegypénztárában.
Május 27.18 óra
TABUK NÉLKÜL A PÁRKAPCSOLATRÓL
Pilát Gábor elõadása. Belépõdíj:
2000 Ft. Szervezõ: Vizeli Gergõ,
06-20/590-5769.

Május 24. 19 óra
Christopher Durang: TÖBB,
MINT TERÁPIA AVAGY TE
JÓL VAGY, ÉS ÉN? - komédia. A
lendvai Egy&Más Vándorszínház
elõadása. Belépõdíj: 800 Ft, diák
500 Ft.
Május 27.-28.
XII. KÁRPÁT-MEDENCEI
CSENGEY DÉNES VERS- ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENY
Május 27. péntek 20 óra
Zsila Sándor: "Elfeledett érzéseink" kiállítás megnyitója. Megnyitja: Lengyák István.
Május 28. szombat 9.30 óra
A verseny döntõje, a gyõztesek díjazása, gálamûsor.
Május 29. 14-18 óra
VÁROSI GYERMEKNAP
Helyszín: Károlyi kert (Medgyaszay
Ház elõtti park).
Szervezõk: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Kabinet
és a Kanizsai Kulturális Központ

2016. május 19.

Egy 150 éves évforduló apropóján

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 a II. Vasutas Judo Csapatbajnokságot rendezte a Kanizsa
Centrum Mozgásközpontjában
múlt szombaton. Ünnepélyes
programokkal kezdtek, a cselgáncsozók pedig utána léphettek
tatamira, ahogy azt a meghívóban olvashattuk: a 150 éves
Nagykanizsai TE 1866 Judo
Szakosztályának kiemelt programja keretében.
S ha az évforduló már elõkerült,
ennek apropóján érdemes egy dátumra, vagyis május 10-ére fókuszálni, hiszen...
Nagykanizsa virágzó idõszakát
élte a XIX. század második felében,
amikor is 1866-ban megalakult a
dél-zalai városban a Nagykanizsai
Torna Egylet, lévén a helyi fejlõdés
mondhatni maga után vonta a sportolás, vagyis a testkultúra területén
is a szervezett keretek létrejöttét.
Kiss Györgynek, az NTE 1866 elnökének is a segítségével dióhéjban
megpróbáltuk áttekinteni a 150 év
fõbb mozzanatait.
A zalai származású dr. Mezõ Ferenc, az 1928-as amszterdami játékok szellemi olimpiai bajnoka
1936-ban így fogalmazott: ... az
NTE 1866. május 10-én alakult meg
(...) a magyarországi magyar tornaegyletek között idõrendben a Nagykanizsai Torna Egyletet illeti meg a
második hely. Annyi kétségtelen,
hogy Sopronban korábban kezdtek
tornászni, de a kanizsaiak hamarabb
eljutottak a megalakulásig. (Azért
itt jegyezzük meg, hogy azt a bizo-

nyos Soproni Torna Egyletet egyes
információk szerint 1866. április
26-án alapították, egy másik egyesület, a fõvárosi Nemzeti Torna
Egylet 1865-ben jött létre, míg egy
ma is aktívan mûködõ klub, a
SMAFC címerében az 1860-as évszám tûnik fel. Utóbbi egylet a történelmi Magyarország területérõl
települt át a Hûség Városába.)
Tehát, még a kiegyezés elõtt
Rambausek Norbert távírdász és
Porges József vasúti mérnök elgondolásából indult el az egyesületi tornázás megszervezésének a
lehetõsége és a klubon belül 34 tag
kezdte meg a rendszeres tornázást, az elnöki tisztet pedig
Ebenspanger Lipót földbirtokos
töltötte be elsõként. Õt a kereskedõ Walbach Mór követte 16 esztendõn át és az NTE 1870-ben rendezhette az elsõ nívós versenyét,
melyre 170 tornász érkezett Temesvártól Szombathelyig.
A torna mellett hamarosan már a
céllövõk és a súlyemelõk is szakosztállyal bírtak, Unger Ullman
Elek vaskereskedõ elnöklése alatt
pedig ismét lendületet kapott az
NTE-n belüli sportélet  1894-tõl.
1912-ben alakult meg a labdarúgók
köre (képünk egy 1919-es mérkõzés kanizsai csapatát is ábrázolja),

saját pályájukat azonban csak
1920-ban avatták a város katonaréti részében. A (közben a VAC-ot,
vagy éppen a Zrínyit is "magába
olvasztó") klub piros-fehér színeiben akkor már birkózók, vívók, késõbb teniszezõk és atléták is indultak országos és rangos versenyeken, így a pezsgõ sportélet gyanánt
nem véletlenül írhatta meg a fentebb idézett Mezõ Ferenc 1936-ban
Hetvenéves a Nagykanizsai Torna
Egylet címû ismertetõjét.
A második világégés utáni idõszak a nagy átalakulások és változások ideje, persze nem csupán a
sportban, de maradva annál, Kanizsán például elõbb az NTE és az
Építõk klubjának sportélete is egybefonódott, hogy így fogalmazzunk,
majd az 1960-as években a szóban
forgó egyesület egyesült az 1919ben alapított NVTE-vel, s innentõl
ismét fõ helyre került az NTE elnevezés  a MÁV-NTE-ben... A következõ évtizedben az ország egyik
legtöbb szakosztályát mûködtetõ
klubjává vált az akkor már Vasútnak becézett és kék-piros színeket
viselõ egyesület, 2003-tól pedig már
az NTE 1866 (MÁV Rt.) névvel találkozhat(t)unk a krónikákban.
Polgár László

Elõadás cukorbetegeknek
A kettes típusú diabetesz vércukor csökkentõ kezelésének irányelvei; diabetes a diabeteszesek szemével. E témákkal találkozhat minden érdeklõdõ május 27-én pénteken 15.30-kor, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében, a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szervezésében.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Élelmezésvezetõ
Recepciós
Erdõmérnök
Faipari gépmunkás
Hegesztõ, forgácsoló
Cukrász
Szakács, pincér
Szociális gondozó
Hegesztõ, porfestõ
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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A sok jó mellett azt is el lehet mondani önrõl, hogy a család kedvence.
Ez nem véletlen, hiszen ön jelenti
mindenki számára a biztonságot.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Szinte maga sem akarja elhinni, olyan
bizonytalanná váltak érzelmei. Ha
nem is gyanakodva, de visszafogottan
fogadja kedvese közeledését.
V.21.VI.21. Ikrek
Ha hiszi, ha nem, már hiányzik valakinek. Legjobb lesz, ha papírra
veti visszaérkezésének pontos idõpontját, mielõtt elmegy hazulról.
VI.22.VII.22. Rák
Nehezen tûri a bezártságot. Egy jó társaságban azonban szívesen eltölti a szabad
idejét. A csillagok egy szenvedélyes találkozást ígérnek önnek hamarosan.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Egy esemény mindent megváltoztat
ön körül, hiszen anyagi gondokkal
járhat. Mivel ön egy életmûvész,
gyorsan kilábal ebbõl a helyzetbõl is.
VIII.23.IX.22. Szûz
Idõnként úgy érzi, szinte semmi sem
történik ön körül. Most azonban váratlan meghívást kap egy családi eseményre, ami megszépíti a napjait.
IX.23.X.22. Mérleg
Kifogyhatatlan ötleteivel szinte elkápráztatja a környezetét. A párjával azonban komoly nézeteltérései támadhatnak. Most lehetõleg ön engedjen.
X.23.XI.22. Skorpió
Bármi történjen a héten, ön mindenképpen jól jár. Jól jön ki a vitás
helyzetekbõl, és megoldást talál
minden felvetõdõ problémára.
XI.23.XII.21. Nyilas
Különös érzékenység fogja el a hétvégén. Egy ismerõse olyan hatással
lesz önre, hogy szinte rózsaszínben
látja maga körül a világot.
XII.22.I.20. Bak
Ha nincs kedve az aprólékos, türelmet igénylõ tevékenységekhez, akkor ne tegyen semmit. Hallgasson
az érzelmeire, és ne az eszére.
I.21.II.19. Vízöntõ
A hétvégén meglehetõsen jókedvûen
ébred. Ez azt jelenti, nemcsak az életkedve, a munkakedve is megjön. Hozza be minden téren a lemaradását.
II.20.III.20. Halak
Ha új vállalkozás indításán töri a fejét, akkor most célszerû lesz várnia
néhány hetet. Õszinteséggel és türelemmel így is rálel a helyes útra.
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Jó hajrával
negyedikek
Remekül hajráztak a Nagykanizsai Teke SE NB II-es tekézõi, hiszen volt egy összességében hat sikerig nyúló szériájuk is a tavaszi szezonban
és végül a kilencedik helyrõl a
negyedikig lépdeltek elõre.
Nagykanizsai Teke SE (4.) 
TK
Resznek
(9.)
6:2
(2560:2432). NB II Dél-nyugati
csoport teke-mérkõzés, 20. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai
pontszerzõk: Sipos Károly, Magyar Gábor, Magyar Zoltán,
Bende Zsolt. A nagykanizsaiak
folytatták gyõztes sorozatukat, a
Resznek elleni siker már zsinórban ötödik volt.
Zalakomár ESE (9.)  Nagykanizsai Teke SE (4.) 2,5:5,5
(2323:2328). NB II Dél-nyugati
csoport teke-mérkõzés, 21. forduló. Zalakomár. Kanizsai pontszerzõk: Sipos Károly, Magyar
Gábor, Bukovics László (0,5),
Bende Zsolt. A komáriak ellen
kellett a kellõ koncentráció és a
kanizsaiak gyõzelmükkel úgy
fordulhattak az utolsó fordulóba,
hogy elméletben volt még esélyük akár a bronzéremre is...
Nagykanizsai Teke SE (4.) 
Halogy SE (5.) 2:6 (2436:2465).
NB II Dél-nyugati csoport tekemérkõzés, 22. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai pontszerzõk: Magyar Zoltán, Bende Zsolt. Ha sikerrel vette volna a meccset a Teke SE, akkor is maradtak volna a
negyedik helyen, hiszen a soproniak hozták saját meccsüket.

2016. május 19.

A Lentiben rendezett XVII.
Kerka Kupa regionális utánpótlás úszóversenyen a kanizsai
Délzalai Vízmû SE mellett képviseltette magát ezúttal a Kanizsa Vízilabda SE is.
A KVSE dobogós eredményei a
XVII. Kerka Kupa úszóversenyen.
33 1/3 m leány gyors (2008): 3. Vörös Nadin. 66 2/3 m fiú gyors
(2006): 2. Szirtes Bátony, 3. Varga
Ábel. 66 2/3m fiú mell (2006): 2.
Szirtes Bátony, 3. N. Horváth Mátyás. 33 1/3 m leány hát (2008): 2.
Vörös Nadin. 33 1/3 m fiú hát
(2008): 3. Ur Zétény. A fiatal úszók
felkészítõi Böröcz Zsolt, Miatta
Mercédesz és Szabó Szilárd.
A Délzalai Vízmû SE úszói
(képünkön) pedig a csapatverseny
második helyét szállították eredményeikkel klubjuknak.
A DZVSE eredményei Lentiben: Bánkuti Benedek (2008) 33
1/3 m gyors 2. hely. Kovács Bence (2009) 33 1/3 m gyors 3. hely,
33 1/3 m mell 1. hely, 33 1/3 m hát

Vízilabdázók és jól úszók
3. hely. Varga Dorina (2008) 33
1/3 m mell 2. hely, 33 1/3 m hát 3.
hely. Kantó Marcell (2005) 66 2/3
m gyors 1. hely, 66 2/3 m hát 1.
hely, 133 1/3 m vegyes 1. hely.
Vaska Barnabás (2005) 66 2/3 m
gyors 2.hely, 66 2/3 m mell 2.
hely, 133 1/3 m vegyes 3. hely.
Maurer Mihály (2004) 100 m mell
2. hely. Kovács Vivien (2005) 66

Taroltak az egyéni díjakban
A Kanizsa DKK volt a házigazdája a Zalakaroson megrendezett
Nemzeti Tini Leány Bajnokság B
döntõjének, melynek keretében a
csapatok az országos pontvadászat 9-16. helyéért mérkõzhettek.
Az A-csoportba a Vasas-Pasarét,
BEAC Budapest, PVSK Pécs valamint Kecskemét négyese került,
míg a B-be a Kanizsa DKK mellett
a Nyíregyháza, az MTK és a Szolnok csapatai játszottak. A kanizsaiak végül a négyes második helyén
végeztek, majd a baranyaiakkal
szemben két ponttal alulmaradtak,
a bronzmeccsen viszont a BEACcal szemben nyertek.

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)
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)

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630597-1530 (7772K)

Eredmények. Kanizsai csoportmérkõzések: Nyíregyházi Kosársuli
- Kanizsa DKK 44-91. Kanizsa: Sair,
Zsámár (14), Kötõ (28), Horváth L.
(2), Scheiber (2). Csere: Ács (16),
Baa (27), Füredi, Szölõsi (2), Bánhegyi, Németh D., Hózensteiner.
MTK Budapest - Kanizsa DKK
72-64. Kanizsa: Sair, Zsámár (2), Kötõ (34), Horváth L., Scheiber. Csere:
Ács (12), Baa (16), Füredi, Szõlõsi,
Bánhegyi, Németh D., Németh A.
Kanizsa DKK - Szolnoki Sportcentrum 107-80. Kanizsa: Sair,
Zsámár (2), Kötõ (29), Horváth L.
(3), Scheiber. Csere: Ács (15), Baa
(34), Füredi (2), Szõlõsi (19), Németh D., Németh A., Hózensteiner.
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait elszállítom.
Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Érd.:
0620-510-2723 (7775K)

2/3 m mell 3. hely. Kiss Eszter
(2003) 100 m mell 1. hely, 133 2/3
m vegyes 1. hely. Harangozó Mátyás (2000) 100 m hát 1. hely, 133
1/3 m vegyes 1. hely. 4x33 1/3 m
mix gyors váltó 2. hely. 4x33 1/3
m fiú vegyes váltó 1. hely. 4x33
1/3 m leány vegyes váltó 3. hely.
P.L.
Elõdöntõ: PVSK - Kanizsa
DKK 44-42. Kanizsai dobók:
Zsámár (2), Kötõ (15), Ács (3),
Baa (20), Füredi, Szõlõsi (2).
A 3. helyért: BEAC - Kanizsa
DKK 62-93. Kd: Zsámár (2), Kötõ
(40), Horváth L. (4), Scheiber (4).,
Ács (2), Füredi (1), Baa (34),
Szõlõsi (6).
A Kanizsa DKK csapatából a
legjobb játékosnak járó díjat Ács
Lili vehette át Novák Ferenctõl,
Zalakaros polgármesterétõl. A B
döntõ gólkirálynõje Kötõ Luca
(Kanizsa DKK) lett 146 ponttal,
míg a torna MVP játékosának Baa
Dominikát (Kanizsa DKK; képünkön) választották.
A tornát végül az MTK nyerte a
PVSK elõtt, harmadik pedig a
KDKK lett a BEAC elõtt.
ket, porcelán készleteket, nippeket,
rézkarcokat, festményeket vásárolnék. Tel.: 0630-332-8422 (77801K)

VEGYES

Régi fotókat, újságokat, lakásdísze-

Véradás - Vöröskereszt
A jövõ heti véradások a következõek:
2016.05.20. (péntek) 13:00 - 16:30 óra Halis István Városi
Könyvtár  Civil Kerekasztal
2016.05.24. (kedd) 15:00-17:00 óra Garabonc

2016.05.20.

8:36
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A kötelezõk után jön egy rangadó
Kanizsa Vízilabda SE (5.) 
Csabai Csirkefogók VK (7.) 10-7
(3-1, 2-1, 3-0, 2-5)
OB I B-s vízilabda mérkõzés,
felsõházi rájátszás az 1-8. helyért,
4. forduló. Nagykanizsa, 40 nézõ.
Vezette: Füzesi, Nóvé.
Kanizsa: Kiss Cs. - dr. Kaszper,
Kéri, Cseh 1, Virt M. 1, dr. Szécsi
3, Cserdi I. 2. Csere: dr. Gulyás 1,
Klie 1, Bakó 1, Molnár D., Kocsmár. Edzõ: Simonka Ferenc.
Az OB I B-s vízilabda bajnokság felsõházi rájátszásának hátsó

P.L.

Fotó: Polgár László

Döntetlen a listavezetõvel

UFC Nagykanizsa (5.)  Hévíz
SK (1.) 0-0
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 25. forduló. Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette: Bors
B. (Kulcsár D., Rózsás R.).
Nagykanizsa: Osbáth - Kotnyek
I., Papp T., Boros, Hóbor, Schuller
(Zsirai A., 90.), Szalai D. (Szakmeiszter J., 82.), Rácz Sz., Orbán
A. (Zsirai P., 78.), Horváth B.,
Péntek Ad. (Novák L., 78.). Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.

A forduló rangadóján a hazaiak
(képünkön sárga-feketében) 4-1-41-es felállással próbálkoztak a listavezetõ Hévíz ellen, s a játék képe azt mutatta, hol egy olyan periódusba kerültek a felek, amikor a
Kanizsa, hol olyanba, amikor a
Hévíz kapta el jobban a fonalat.
A vendégek sokat futva igyekeztek labdát szerezni, s embereik
közel is helyezkedve egymáshoz
tudtak pontosabb játékot kivitelezni, míg a hazaiaknál Rácz Sza-

bolcs próbálta szervezni a játékot.
Próbálkozott is az UFC, de játékosaiból az egyéni vállalkozókedv
ezúttal mintha hiányzott volna, a
hévíziek ellencsapásai inkább hordoztak magukban veszélyt.
A második félidõben még inkább kiütközött, hogy a kanizsaiak
elõretolt támadója, Péntek Adrián
már hetek óta makacs sérüléssel
bajlódik, bár éppen a második játékrészben volt a legnagyobb helyzete a vendéglátóknak. Onnantól
viszont mintha már arra figyeltek
volna a csapatok, hogy mindkettõjüknek megfelelõ az egy pont és a
küzdelem dominálta játék végül 00-s végeredménnyel ért véget.
A másik kanizsai megyei elsõ ligás együttes, a Horváth-Méh
Kiskanizsai Sáskák együttese a
harmadik Lenti TE Sport 36 vendége volt és ahhoz képest, hogy
cserejátékosok nem lettek felvezetve a jegyzõkönyvbe, Sneff Ferenc gárdája vállalható meccset
vívott az esélyesebb Lenti ellen. A
hazaiak végül 2-1-es félidõ után 42-re nyertek, a vendégek góljait
Lukács István és Földesi Gábor jegyezték.
P.L.

A bajnokság egyben helyi elõdöntõje is volt az országos döntõnek, melynek szintén Nagykanizsa ad otthont. A
kanizsai bajnok végül Papp Nándor
(képünkön balra, a díjátadó Tóth Nándor alpolgármester társaságában) lett 7

ponttal, pontveszteség nélkül, valamennyi partiját megnyerve, megelõzve a második Marosvölgyi Ferencet
(6) és a harmadik Szilárd Imrét (4,5).
Ezzel tehát az is eldõlt, hogy a három
dobogós képviseli a várost a szeptember 8-9-én, a Medgyaszay Házban
megtartandó III. Országos Szenior Rapid Sakkbajnokság döntõjén.
P.L.

Fotó: Polgár László

Hárman a szenior döntõre
A IV. Nagykanizsai Szenior
Rapid Sakkbajnokságot rendezték a hétvégén a Bagonyai Sakk
Klubban.

Gólvágójuk
negyedik lett

nizsaiaknak sikerült is eldönteniük
a találkozót. Klie Ferenc kezdte a
gólgyártást, utána Gulyás Ábel
volt eredményes, végül Virt Mátyás úszott meg sikerrel (8-2). Az
utolsó nyolc percben a KVSE a
biztos elõny tudatában kiengedett,
így a Békéscsabának sikerült zárkóznia. Május 21-én, szombaton
ismét hazai környezetben játszik
Simonka Ferenc legénysége, az
YBL csapatát fogadják a nagykanizsaiak 11 órától.

régiójához tartozó együttesek
meccsébõl jó összecsapás kerekedett. Az elsõ negyedben Cserdi István akciógóllal szerzett vezetést,
de a csabaiak emberelõnyös találattal egyenlítettek. Következett
aztán Bakó Csaba és Szécsi Dávid
(3-1), a második játékrészt viszont
a vendégek kezdték jobban. Kellett is Cseh Attila remek ejtése, hiszen a békéscsabaiak büntetõhöz
jutottak, amit viszont Kiss Csaba
bravúrral védett. A továbbiakban
Szécsi növelte a KVSE elõnyét,
majd a harmadik felvonásban a ka-
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Nagykanizsai Izzó SE (10.)
 Kalocsai KC (3.) 19-29 (814)
NB II Dél-nyugati csoport
férfi kézilabda-mérkõzés, 22.
forduló. Nagykanizsa, 70 nézõ.
Vezette: Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Zsobrák - Bátor 2,
Kiss G. 5, Márton R. 2, Gilitsch
4, Molnár L. 3, Tompek A. Csere: Dencs Balázs (kapus), Szabó
Sz. 2, Füle Cs. 1, Dencs Bálint.
Edzõ: Takács Balázs.
Szezonjuk utolsó mérkõzésére sem sikerült teljes kerettel kiállnia az Izzó SE-nek és a
jobb erõkbõl álló vendégek
már az elsõ félidõben tisztes
elõnyre tettek szert (22. perc:
4-10). Hazai oldalon a kihagyott ziccerek és Molnár Levente térdsérülése nem hatott
pozitívan a mérkõzés eredményének alakulására, így a vendégek tovább növelték az elõnyüket a második felvonásban
(47. perc: 14-21). Ahogy azt a
szakvezetés részérõl elmondták, a pontvadászat tanulsága
volt, hogy rövid cserepaddal"és nem megfelelõ edzéslátogatottsággal nem érhetõ el
kiemelkedõ eredmény. Az NB
II tizedik helyén végzett egyesületnél nem is lehet más a
cél, mint a mostani keret megerõsítése, feltöltése új játékosokkal, visszatérõkkel. A bajnokság persze ezúttal is tartogatott remeklést is, hiszen a
sok éves hagyományoknak
megfelelõen Kiss Gergely a
góllövõlista élmezõnyében
végzett  ezúttal negyedik lett
20 mérkõzésen jegyzett 136
találatával.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Indul a szezon: A kanizsai strand mindenkit vár

Május utolsó szombatján, 28-án újra megnyitja szabadtéri medencéit a Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ, és egészen szeptember 4ig várja a régi és új vendégeit. A kanizsai strand minden korosztály
számára kellemes kikapcsolódást nyújt, hiszen gyorsan, olcsón és
kényelmesen elérhetõ. E mellett pedig számtalan szolgáltatást biztosít, amellyel tartalmas pihenést nyújt gyerekeknek, felnõtteknek
és az idõsebb korosztálynak egyaránt.
A város központjában lévõ Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ a fedett
uszodáján túl két különbözõ méretû és hõmérsékletû termálvízzel töltött
medencével, gondozott parkkal, hangulatos környezettel és szolid árakkal várják a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt. A kanizsai
strand biztosítja mindazt, ami a tartalmas fürdõzéshez szükséges.
 Az, hogy a kanizsai strand a központban van rengeteg lehetõséget
biztosít, hiszen lehetõvé teszi, hogy ne kelljen órákat autóznunk a hõségben. Egyszerûen, gyorsan átugorhatnak a strandra, még akkor is, ha csak

délután süt ki a nap, vagy munka után csobbannánk egyet a hûs vízben 
mondta Horváth Vencel, a Kanizsa Uszoda és Strandfürdõ ügyvezetõje.
A kültéri medencék kialakításának köszönhetõen a szülõk, a nagyszülõk és a gyerekek egymás mellett úszhatnak, pancsolhatnak. Az idén a
legkisebbeket újdonsággal, a 40 négyzetméteren árnyékolt gyermek
medencével várják.
Az önkormányzati támogatás jóvoltából kedvezményes, tavalyi jegyárakon relaxálhatnak vendégek. A családosok számára kedvezményes jegyeket biztosítanak, mely csak 1900 forint (két felnõtt, három 14 év alatti gyermek számára). A családosokon túl a kedvezményes jegyárakkal
várják még a felnõtt, a nyugdíjas, a gyermek és a diák fürdõzõket is, továbbá Szép-kártyával is fizethetnek a vendégek az igénybe vett szolgáltatásokért. A belépõ áráért strandolhatnak, valamint az uszodát és a kültéri medencékhez közel fekvõ játszóparkot is igénybe vehetik a látogatók.
A felnõtteknek további felüdülést nyújthat a jakuzzi és a szauna, melyeknek köszönhetõen a fõ nyaralásuk mellett, akár munka után, hétvégén
is kiszakadhatnak a mindennapok mókuskerekébõl, amihez a várost sem
kell elhagyniuk.
A karszalagos napi belépõnek köszönhetõen bármikor elhagyható a
strand területe, akár azért, hogy a kisebb gyermeket lefektessék aludni
a szülõk, majd délután újra folytathatják a fürdõzést, ez felnõtteknek
950, diákoknak, nyugdíjasoknak 700 forint.
 A strand a nyári fõszezon idõszakban hétfõtõl vasárnapig, 9 órától
20 óráig tart nyitva. A kanizsai strand az egészségmegõrzés mellett remek lehetõséget biztosít a strandolásra, hiszen gyermekbarát, minden
generáció számára kikapcsolódást biztosít, a város központjában található, továbbá ár- és értékarányos a környezõ strandokhoz képest, minden medencéje termálvízzel töltött  foglalta össze az ügyvezetõ. További információ a www.kanizsauszoda.hu honlapon található.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. május 31-ig érvényes.

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

Bemutató udvar
Nagykanizsa,
Magyar u. 166.
Tel.: 06-30-431-2452

