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Hõsök Napja
Magyarország megvédi magát
Nagykanizsa Megyei Jogú Város a kiskanizsai Milleniumi emlékparkban emlékezett meg a
Hõsök Napjáról. Az ünnepségen
közremûködtek a Kanizsai Lovasklub Hagyományõrzõ Császár
Huszárjai, a Szent György Lovagrend Lovagjai. A Történelmi Vitézi Rend Nagykanizsai Hadnagysága és a Thúry Baranta Közösség. A történemi egyházak imájával záruló esemény szónokai
Cseresnyés Péter államtitkár, a
város és térsége országgyûlési
képviselõje és Erdõs László
nyugállományú ezredes voltak.

Kövessen
minket
honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu

Alább Cseresnyés Péter beszédét idézzük:
Magyarország megvédi magát.
Ne feledd a tért, ahol elestek õk,/a
földet se feledd,/bárhol hulltak el
õk, fajtánk hû férfiai,/az a
föld/szent ügy hõs-helye lett.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Illyés Gyula Ne feledd a tért cí-

mû verse hõseink emlékezetét és
üzenetét hordozza. Arra figyelmeztet, hogy az õ szenvedésük a
mi szenvedésünk is, ha nem is fizikai értelemben, de lelkileg mindenképpen. Már 1917-ben kimondták, hogy nemzetünk hõsi
halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre
kell juttatni, és az utókor számára
meg kell örökíteni. Késõbb, évtizedek múltán  mivel, sajnos, a
történelem ismételte önmagát -, a
hõsök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után elesettekre
is.
Május utolsó vasárnapján, amióta ismét szabad Magyarországon
élünk, hõseinkre emlékezünk. Fejet hajtunk a nagy háborúk hõsi halottai, a katonai és polgári áldozatai emléke elõtt. Azonban hõseink
nemcsak a 20. században voltak.
Árpád óta megszámlálhatatlanul
sokan hoztak áldozatot személyes
sorsukkal és áldozták életüket a

hazáért, a nemzetért, nemzetünkért. Elõttük, az õ áldozatvállalásuk elõtt is tisztelegnünk kell.
2001-ben törvény erõsítette meg a
hagyománnyá vált 17-es kezdeményezést. Azonban akik tiszta
szívvel állnak az emlékmûvek és
az itt levõ emlékmû elõtt, nem a
törvény betûje miatt, hanem a hazafiság belsõ parancsára jönnek
emlékezni, tisztelegni  az áldozatok, s a háborúk véres poklát megjárt túlélõk elõtt. Illyés Gyula szerint szükségünk van arra, hogy
megismerjük és elismerjük nagyszerû eleink hõsies, áldozatos, a
nemzetet, hazát szeretõ, azt megvédõ, gyarapító cselekedeteit, legyenek azok világra szólóak, vagy
csak szûk körben ismertek. A hont,
a hazát, a szûkebb pátriát magatartásuk, cselekedeteik õrizték meg
nekünk, így hõseink  Kanizsa hõsei is!  itt vannak velünk, mindennapjaink részesei õk. Hiszen
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
hõsiességük, hûségük és kitartásuk nélkül nem lenne, nem lehetne
jelenünk. És persze jövõnk sem lehetne. Egy másik, szintén Illyés
Gyulától származó gondolat szerint: a múlt nincs magától. A múltat minden generációnak, minden
társadalomnak meg kell alkotnia.
Ez alól nem lehet kibújni. Az a társadalom, amelyik nem tudja ezt
megtenni, mert nem engedik neki
vagy nem képes erre, annak jövõje
sem lesz. Fontos tehát, hogy a
múltunkkal tisztában legyünk.
Tisztelt Emlékezõk!
Apákra és nagyapákra, fiúkra és
unokákra emlékezünk vérzivataros
századainkból, hiszen a magyarság
története  a hõsök története.
Nagyjainké és azoké, akiknek a
nevét nem õrizte meg a história, de
akiknek önfeláldozása nélkül ma
nem létezne Magyarország, és talán nemzetünk sem lenne. Áldó
imádságunk szállhat Árpád honfoglaló vitézeire, Szent László katonáira, Muhi és Mohács bátraira,
a 48-asokra, a két világháború katonáira és az 56-os srácokra is, és
lehetne folytatni a hõsök felsorolását. Õket nem lehet elárulni. Ezt
nem engedheti a becsületünk. Hõseink emlékét nem lehet eladni egy
tál lencséért, nem lehet elvtelenül
meghajolni a függetlenségünket,
szabadságunkat csorbítani akaró
külsõ erõk elõtt. Az óceánnyi magyar vér nem folyhatott hiába az
évszázadok alatt.
Kedves Emlékezõk!
A magyar hõsök, bátor eleink
emléke és tisztelete súlyos kötelezettséget ró ránk. Egyrészt a hazát,
ahogyan õk is tették, meg kell védeni, másrészt a nehezen kivívott
szabadságot, függetlenséget meg
kell õrizni. A magyar múlt arra
szólít bennünket: álljunk ellent
minden olyan nyomásnak, zsarolásnak, diktátumnak, amely ellentétes Magyarország érdekeivel,
amely sárba tiporná hõseink emlékét, a jelen nehezen megharcolt
eredményeit és veszélyezteti a jövõnket. Szembe kell tehát szállnunk a brüsszelli bürokratákkal Árpád honfoglaló vitézei, Szent
László katonái, Muhi és Mohács
bátrai, a 48-asok, a két világháború katonái és az 56-os srácok ne-
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itthon maradottak. Hõseink, esküjükhöz híven, fegyverrel a kézben,
parancsot teljesítve estek el a hazáért. Hajtsunk fejet most elõttük is,
a keleti front borzalmait átélt,
orosz fogságban elhunyt költõnk,
Gyóni Géza Hazatérés címû versének egy rövid részletével: Te már
elérted, halott katona,/Amit mi jajjaj mindhiába várunk:/ Téged takar
a béke bársonya,/Már mind valóság, mi nekünk csak álmunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Hõsi halottaink és hazatért hõseink tisztelete megköveteli, hogy
mi is becsülettel helytálljunk.
Helytálljunk a hazáért. Nem fegyverrel a kézben, nem a lövészárkokban, gránátok robbanása között
kell megfelelnünk az erkölcsi parancsnak  a haza ma ekkora áldozatot nem követel. De állhatatosan
meg kell védenünk hõseink országát minden külsõ és belsõ ellenségtõl, politikai és gazdasági támadástól. Nem állhatunk felemelt
kézzel Európa elõtt, ahogyan hõseink sem álltak soha felemelt kézzel. A kezünk most másra kell. Arra, hogy üzenjünk a demokrácia
minden eszközével  hõseink erejébõl merítve  Brüsszelnek és
mindenkinek: Magyarország megvédi magát.

üzenjünk Brüsszelnek. Üzenjünk,
hogy megértsék. A hõseink vérével
megpecsételt magyar szabadságot
nem adjuk, nem adhatjuk! A jövõnket, gyermekeink és unokáink
jövõjét nem adjuk, nem adhatjuk!
Segítünk, ha segítenünk kell, mert
bár Európa lassan-lassan megtagadja a gyökereit, de mi büszkén
vállaljuk, hogy keresztények vagyunk. Felebarátok azokkal, akik
bennünket is annak tekintenek.
Azokkal, akik nem robbantanak,
nem törnek az életünkre, nem molesztálják asszonyainkat és lányainkat. Azokkal, akik betartják a
törvényeinket. Azokkal, akik ha
vendégségbe jönnek, vendégként
is viselkednek. De csak azokkal.
Másokat azonban nem kényszeríthetnek ránk. A gyermekeinkre,
unokáinkra. A jövõnkre.
Kedves Emlékezõk!
1942-ben innen, Nagykanizsáról
is ezrek indultak a keleti frontra.
Összesen tízezer zalai honvéd érkezett Oroszországba, de haza
csak háromezren tértek. A tragikus
sorsú 2. magyar hadseregbõl a kanizsai 9. könnyû hadosztály katonáit vetették be elsõként a doni
fronton, és 1943 januárjában õk 
vagyis a túlélõk  jöttek el utoljára
a harctérrõl. Kiváló katonákat, remek embereket vesztettünk akkor
is. Apákat, gyermekeket sirattak az

vében is. Nem engedhetjük, hogy
ezek a bürokraták Antikrisztusa elfoglalja Magyarországot. Mert 
ne tévedjünk!  ez a cél. Ezeréves
államiságunk lerombolása, önrendelkezési jogunk eltiprása, az egyre erõsebb és jól teljesítõ Magyarország gyengítése. Hol kötelezettségszegési eljárásokkal, hol kényszerbetelepítési kvótákkal, hol súlyos pénzbüntetéssel riogatnak
bennünket, megkérdõjelezve azt a
jogunkat, hogy saját dolgainkról
magunk dönthessünk. A demokráciának álcázott európai diktatúra
nekünk az áldozat szerepét osztotta. De mi  hõseink példájából is
erõt merítve  ezt nem hagyjuk.
Nem hagyhatjuk!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Királyi Honvédség
egyik fontos ceremóniája volt a
tiszti eskü. Az ifjú hadnagyok,
kardjukat egyszerre kirántva kiáltották: A hazáért, mindhalálig!
Más korokban, mások így is gondolták, s ha nem is látványos fogadalommal, de lelkük legbensõbb
bugyrából felszakadó õszinte sóhajjal küzdöttek a hazáért. Sokan
mindhalálig. S bár tõlünk ilyen áldozatot most nem kér a sors, de
lelkünkbõl õsi erõvel tör fel a kiáltás: a hazáért mindhalálig! És ebben a küzdelemben mindenkire
feladat vár. Leginkább az, hogy
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Felújítják a korpavári emlékmûvet
Városunk beadja pályázatát
a korpavári I. világháborús hõsi emlékmû felújítására irányuló programra.
A hõsi emlékmû városunk legkisebb városrészében, Korpaváron
áll. Az elõterjesztésben az áll,
hogy különleges, mert a létezõ kilenc hasonló tematikájú nagykanizsai emlékmû közül ez a legrégibb
I. világháborús emlékmû Kanizsa
közigazgatási területén. A felirat
szerint 1925-ben állították. A formája is szokatlan, ugyanis nem az
általánosan elterjedt turulmadárral
megkoronázott obeliszk, hanem a
kettétört életet szimbolizáló, a romantikus jellegû, letört oszlop-formát mutatja. A felirat szerint az

emlékmûvet a háborúban elesett
katonák szülei állították, így ez is
egy magántelken áll.
Az ingatlan jelenlegi tulajdonosával felvették a kapcsolatot,
aki hozzájárul az emlékmû önkormányzati tulajdonba adásához és
az áthelyezéséhez, ha a sikeres
pályázat esetén megvalósítható a
felújítása.
A rekonstrukció szükséges, hiszen jelenleg rossz állapotban van
a szobor. A homokkõbõl faragott
felsõ oszlop része már annyira
szétmállott, hogy javítani nem lehet, ezt a részt újra kell faragni. A
posztamens része a szakemberek
szerint azonban javítható. Javasolják továbbá, hogy a felújított
emlékmûvet egy frekventáltabb

helyre tegyék át, a korpavári
templom elõtti közterületi zöldsávba, mely kegyeleti jellegéhez
méltóbb hátteret biztosítana. A
felújítás és az áthelyezés az elõzetes becslések szerint bruttó 2,3
millió forintba kerülne.
A pályázatot a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
XX. Század Intézete az elsõ világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Elsõ
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából hirdette meg az elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek
rendbetételére,
renoválására,
helyreállítására.
V.M.
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Érthetõen a marxista történetírás kizárólag a forradalmi
helyzet kialakulása szemszögébõl foglalkozott a háborúval. Így
a magyar katonák teljesítményét
teljesen negligálta, az imperialista háború hõseit pedig megtagadta, sõt üldözte.  A kanizsaiak  akár a hõsi emlékmûvek
sorsán is  tanúi voltak ennek a
szemléletnek.
Amíg mind a szövetséges, mind
az ellenséges hadvezetés elismerte
a magyar csapatok gyõzelmeit 
ma vajon mi lehet az oka, hogy
még tankönyveink is kisállami
mentalitással közelítenek az elsõ
világháború történéseihez? Épp
ezért fogadta városunkban fokozott
érdeklõdés dr. Ligeti Dávidot
(1983), a Veritas Történetkutató Intézet tudományos munkatársát, aki
szerint az elsõ világháború magyarországi történelme nem pusztán egy kevéssé kutatott terület, hanem egyben félreismert idõszak is.
Mielõtt részt vett volna a Thúry
György Múzeum kiállítás megnyitóján  ahol a két éve, a 48. gyalogezred Deák téri emlékmûve, avagy
a Petõfi szobor talapzatában a felújításkor megtalált idõkapszula vált
látogathatóvá  két gimnáziumban

is rendhagyó történelemórát tartott.
A háromgyermekes fiatalember hamar megtalálta a hangot az Y generációval, bizonyítva, a vizuális
dömping korában is nélkülözhetetlen az emberi szó. Nyeste Pál igazgató bevezetõjében egykori pesti
tanítványát tréfásan a fizika elõl a
történettudományba menekülõként
köszöntötte. Balogh László igazgató pedig arra biztatta a diákjait, próbálják ki, beszéltessék az öregeket,
hiszen az élõ beszéd négy generációt, 100 évet képes átölelni.
Ugyanõ a múzeum folyosóján a
Humán Bizottság elnökeként megállapította:  Odaadott élet. Béké-

ben és háborúban erre van szüksége családnak, hazának  és Istennek  egyaránt. Majd leszögezte:
ma, amikor nem csak hazánk,
egész Európa van veszélyben 
minthogy ezért a földért ezer év
alatt annyi vér omlott ,annyit civilként is elmondhat: nem adjuk.
Száraz Csilla igazgatónõ az idõkapszulában megtalált dokumentumokat  köztük a kiváló könyvés papírrestaurátor, Gönczi Péter
által megmentett alapító levelet 
mutatta be.
A Honvéd Kaszinó tehetséges
fiataljai Nikolics Zsanna rendezésében megrendítõ idõutazásba vit-

tek. Igazi kanizsaikumként megszólaltatták Barbarits Lajos 48-as
toborzóját is: Jöjjetek, hogy minden élõ/ magyar csonka, béna karját,/ sok ölbehullajtott kezet/ testvér-láncba toborozzatok!  szólított összefogásra az idõkapszulával szinte egyidõs üzenet.
Ligeti Dávid vetített képes elõadásában felvillantott néhányat a Nagy
Háború magyar gyõzelmeibõl. A sikerrel vívott csaták helyszínei  többek közt Limanowa, Kranik,
Lovæen, Montello  ismerõsek lehettek számunkra. A Deák téri emlékmû hátoldalán, az Erzsébet téri
(Széchenyi teret, majd Sétakertet
megjárt) szobor talapzatának két oldalán immár újravésve, olvashatóan
hirdetik a magyar katona túlerõvel
szembeni helytállását. Tudjuk-e, mit
keres a Fekete tengeri Odessa neve a
48. ezred emlékmûvén? Miért és hogyan jutottak oda? Kanizsán szólva
pedig nem hagyhatta ki az Uzsoki
Gyõzõ, Szurmay Sándor tábornok
méltatását sem. A kortársak által
Nagy Háborúként aposztrofált konfliktus így nem döntetlenek és vereségek sorozata volt, hanem jelentõs
gyõzelmek is születtek  foglalta
össze befejezésül.
Kanizsa

Nagykanizsáról és környékérõl
elhurcolt áldozatokra emlékeztek
A Nagykanizsáról és környékérõl elhurcolt áldozatokra emlékeztek a Zsinagógában. A megemlékezést dr. Székely István, a
Nagykanizsai Zsidó Hitközség
elnöke nyitotta meg. Gyászistentiszteletet Radnóti Zoltán rabbi
és Radvánszki Péter kántor tartott. Az istentiszteletet követõen
Sternberg Andor és Lusztig Zoltán túlélõk gondolatait hallgatták meg az emlékezõk.
 Az évek múlnak, s idestova 72
esztendõ telt el a deportálások óta 
kezdte a beszédét Radnóti Zoltán. 
Minden évben nagyobb lelkesedéssel és alázattal kell köszönetet mondani mindazoknak, akik az emlékezés ügyét támogatják. Fenntartják,
hirdetik, megszervezik akár a város,
a helyi közösség, vagy a magánemberek oldaláról. Hiszen ez egy tiszte-

letadás azoknak, akiknek soha nem
lehetett itt a szülõföldjükön a végsõ
nyughelyük. És lelki épülés mindannyiunknak, akik e szent munkában részt veszünk. Beszédének további részében a rabbi felidézte a
200 esztendõvel ezelõtti évek Kanizsáját, majd rátért a borzalmak éveire. 1944. április 19-ére, amikor 8700
zsidót gyûjtöttek be a környékrõl,
közöttük három ezret Kanizsáról.
Ezután egy újabb évszám következett, helységnevekkel: május 18.
Szombathely  Sopron  Bécs 
Auschwitz. A helyi gettóból Németországba deportált kanizsai zsidók
kilencven százaléka elpusztult.
 Hogyan legyünk zsidók 201617-ben? Mit tudunk a saját múltunkból, mi az identitásunk? tette fel a
kérdést Radnóti Zoltán, s úgy válaszolta meg, ahogyan tanítja a szószékrõl. A legfontosabb az, hogy az

identitás nem lehet elválasztó. Magyar és zsidó, zsidó és magyar. Nagyon furcsa kettõsség. Nincs két ember, aki ezt a kettõs mérleget egyforma szinten tartaná. Majd arról is beszélt, hogy mit jelent neki, a gyermekeinek, édesanyjának zsidónak
lenni. Mi a zsidóság és mi a magyarságunk? Hogy tudunk magyarként
élni, álmodni, mesélni, kacagni?
 2016-ban nem kell félnünk 
folytatta a megkezdett gondolatmenetét a rabbi. Már nem bántanak
bennünket, nem hajtanak gettóba,
nem nehéz megélni a zsidóságot. Az
a fontos élmény, hogy én, vagy ti
mit meséltek el a gyermekeiteknek,
unokáitoknak. Holokauszt nap van
ma. Éppen ezért meg kell mondani,
a zsidóság egy jó dolog, ha ebben
szeretjük önmagunkat, ha megtaláljuk önmagunkat. Természetesen a
holokauszt fájdalmas történelemtu-

dat, de 72 év után azt mondom a
gyerekeknek, a zsidóság közbeszédét nem ez határozza meg, hanem
az a gazdag értékvilág, amiben több
ezer éven keresztül hittek az õseink.
És itt Kanizsán pontosan tudták, milyen a sokféle világlátás
A megemlékezés a koszorúk és
az emlékezés köveinek elhelyezésével fejezõdött be az imaház fõbejáratánál.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Magyar gyõzelmek  miért hallgatták el?
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Orvosolják a
Múzeum tér
parkolási gondját

Közgyûlési sorok
Nyári táborokról
A közgyûlésen elfogadták a
Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a Nyári Napközis Zöldtábor 2016. évi mûködtetésére vonatkozó határozati javaslatot. Ennek értelmében a
balatonmáriai táborba eddig
összesen 457-en jelentkeztek,
míg a napközis tábor június 20tõl augusztus 14-ig tart.
Az önkormányzat által üzemeltetett balatonmáriai tábor közel
30 éve nyújt nyári szervezett táborozást a diákok számára. A tábor mûködtetésének célja, hogy a
szociálisan hátrányos helyzetû tanulóknak nyaralási lehetõséget
biztosítsanak. Az idei nyári tábor
szervezése a hivatal koordinálásával, az általános iskolák aktív
részvételével már márciusban elkezdõdött. 2006-tól a hátrányos
helyzetû tanulók táborozását támogatja az önkormányzat, melyre
idén 2,8 millió forintot különítettek el. Az ingyenes férõhelyek iskolánkénti számát az egyes intézményekben tanuló hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetû
diákok létszámának arányában
határozták meg.
A tábor a tanév lezárását követõen június 20-án indul és augusztus 14-ig tart nyolc turnusban. Az általános iskolás korosztálynak szervezett nyári táborozáson kívül az elmúlt évekhez
hasonlóan az idén is megszervezik a Testvérvárosi tábort július
25. és július 31. között, ahol városunk minden középiskolájából
vesznek részt tanulók, valamint a
testvérvárosok közül Magyarkanizsa, Kovászna, Togliatti

és Csáktornya diákjait hívták
meg.

Idén is csökkent az
ovikba beiratkozók
száma
A közgyûlésen elfogadták az
óvodai jelentkezésekrõl és a
2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportszámokról szóló javaslatot, mely tartalmazza a férõhelyek számát, a
várható összlétszámot, a csoportszámot, valamint az álláshelyek számát is.
A nagykanizsai önkormányzat
nevelési intézményeiben a közgyûlés határozatának megfelelõen
az óvodai jelentkezésekre április
5-én és 6-án, a beiratkozásra május
4-5-ig került sor. A Nagykanizsai
Központi Rózsa Óvodába összesen 312 gyermek jelentkezett,
mely 51 fõvel kevesebb a tavalyinál.
A korfa lassú, de további folyamatos csökkenést mutat a várható
gyermeklétszám vonatkozásában.
A 15 tagóvodában a férõhelyek
száma összesen 1602, a csoportszám 57, az iskolába menõk száma
385, míg a várható összlétszám
1278.
Legtöbben a Hevesi (46), a
székhely-intézménybe (37) és az
Attila valamint a Rozgonyi oviba
(29) jelentkeztek, míg a legkevesebben a Törökvári utcai Pipitér
Tagóvodába és a Csengery úti
Miklósfai óvodába (3) iratkoztak
be. A Nagykanizsai Központi Rózsa Óvodában 2016. szeptember 1tõl összesen 213 álláshely lesz,
melybõl 91,5 nem szakmai álláshely.

A Múzeum tér parkolási gondjait vetette fel közgyûlési interpellációjában Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ. Az ott
élõk sok esetben egyszerûen nem
tudnak parkolóhelyhez jutni. Az
átmenõ forgalom Rozgonyi utcára történõ kikötése csak fokozta
a problémát.
A város részérõl minden szabad
helyet tulajdonképpen parkolásra
alakítottak ki. Még az olyan rendezetlen, dimbes-dombos területeket
is felhasználtak erre a célra, ahol
balesetveszélyes közlekedni  jelezte a képviselõ, majd említést tett
az ott élõk javaslatáról: számukra
az jelentené a megoldást, ha viszszaállítanák a régi parkolási rendet.
Ha ez nem megoldható, akkor mindenképpen rendbe kellene tenni a
területet, hiszen a belváros kellõs
közepén található és 15-20 autó
számára van még ott parkolási díj
megfizetése nélküli parkolási lehetõség. Ennek a sorsáról is dönteni
kellene a közgyûlésnek, hiszen
régóta fennálló problémát jelent.
 A Múzeum tér parkolási problémája valóban régóta fennáll  erõsítette meg a képviselõ véleményét
Dénes Sándor polgármester.  Ennek
oka, hogy a terület a városközpontban, az Erzsébet tér közvetlen közelében és a Fõ út mentén, az egyik
legfrekventáltabb környezetben helyezkedik el. Emiatt nagyon sokan
választják ezt a helyszínt a várakozás
céljából, és próbálnak minden szabad területet kihasználni. Jelenleg a
térnek szinte a teljes járható felülete
parkolóként üzemel, melynek nagy
része a fizetõ parkolási övezetbe tartozik. Kezelõje a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
Bár az interpellációban nincs
megnevezve, de információink
szerint a legnagyobb problémát a
Múzeum tér 2. szám mögötti ingatlanon történõ parkolás okozza
 jegyezte meg válaszában a városvezetõ.  Ez a belsõ udvar a
földhivatali nyilvántartás szerint
nem közterület, és jelenleg nem
is tartozik a fizetõ parkolási övezetbe. A kezelõ társasággal történt egyeztetés alapján a közeljövõben sor kerül a parkolási területek felülvizsgálatára, és a szükség szerinti esetleges módosítására. Ennek keretében reményeink
szerint  elõzetesen egyeztetett

módon  kezelhetõ lesz a Múzeum tér ilyen jellegû problémája
is.
Tovább javíthat a parkolási helyzeten, ha megvalósul a Múzeum tér
végleges jelleggel történõ kikötése a
Rozgonyi utcára, amely az elkészült
és engedélyezett tervek szerint új
várakozóhelyek létesítését is tartalmazza. A beruházás elõirányzata
közgyûlési döntés alapján szerepel
az önkormányzat 2016. évi költségvetésében, és a megvalósítás a Polgármesteri Hivatalban folyamatban
van. Bíznak benne  fejezte be válaszát a polgármester, hogy a tervezett
intézkedések a jövõben segítenek
orvosolni a tér parkolási gondjait.

A zöldterületek
gondozásáról
Lakossági észrevételt tolmácsolt közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint önkormányzati képviselõ.
A keleti városrészbõl jelezték a
lakók, hogy az esõs idõszaknak
köszönhetõen jelentõsen megnõtt
a fû a közterületeken, és elérte azt
a magasságot, hogy le kell kaszálni. A lakosság kötelezve van
arra  folytatta a képviselõ, hogy
bizonyos idõközönként rendbe
tegye a saját területét, akkor mi is
próbáljuk megtenni a közterületeinken  javasolta, hozzátéve azt
is, hogy érdemes lenne ezt a város egész területén megnézni.
Gábris Jácint zöldterületek
gondozásával kapcsolatos észrevételére az alábbi választ adta
Dénes Sándor polgármester: a
Via Kanizsa Városüzemeltetõ
Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a velük szerzõdésben lévõ,
és a nem külsõ városrészi zöldterületek gondozását végzõ NettaPannonia Kft. a tavaszi idõszakban elvégezte a szerzõdés szerinti fûnyírási-kaszálási munkákat.
A városközponti tereken március
végén és április hónapban három
alkalommal történt fûnyírás, míg
a keleti lakótelep zöldterületein
április második felében végezték
el a második kaszálást.
A zrt. tájékoztatása szerint a
külsõ városrészekben és a Csónakázó-tónál is megtörtént április
végéig a szokásos gyakoriság
szerinti fûnyírás. Bíznak benne,
hogy a nyári hónapokban is kedveznek az idõjárási körülmények
a területgondozási, fûnyírási
munkák határidõre történõ befejezésének.
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Parkolási gondokról
Palinban
A palini lakosság kérését tolmácsolta közgyûlési interpellációjában dr. Erdõs László, a városrész önkormányzati képviselõje.
A háziorvosi rendelõ elé parkolóhelyek kialakításához és a vízelvezetõ árkot átkötõ híd megszélesítéséhez kérte a polgármester segítségét.
Mint mondta, a rendelõt felkeresõ betegek és az õket szállító hozzátartozóik folyamatosan küszködnek a parkolási gondokkal. A rendelõt átlagosan 50 beteg keresi fel
rendelési idõben a városrészbõl,
Korpavárról, Nagykanizsáról és folyamatosan szembesülnek a parkolás nehézségeivel, vagy éppen lehetetlenségével. Az Alkotmány utcában a parkolás éppen az utca forgalmas volta miatt nem szerencsés,
esetenként balesetveszélyes is.
További problémát jelent a vízelvezetõ árkot áthidaló szûk híd. Az
utóbbi idõszakban négy esetben is
az árokba csúszott róla a tolató autó.
Megoldási javaslatról is tett említést
a képviselõ: az orvosi rendelõ az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanon áll, melynek elõkertjében
nyolc parkolóhelyet is ki lehetne alakítani viszonylag kevés költséggel.
Válaszában Dénes Sándor polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselõt:  A palini orvosi rendelõ megközelíthetõségét és
parkolási lehetõségeit a polgármesteri hivatal megvizsgálta.
Egyetértünk azzal, hogy mindez
valóban problémát jelent, hiszen
az intézmény a közelmúltban elnevezett Kétárok utcán keresztül érhetõ el. Ez az utca azonban mind a
geometriai paraméterei, mind a
burkolata alapján alkalmatlan a
funkciójának betöltésére. A helyzetet tovább súlyosbítja az is, hogy
az Alkotmány utcára kivezetõ híd
szélessége és állapota szintén kedvezõtlen, és a kevésbé gyakorlott
jármûvezetõk esetében balesetveszélyes is lehet. A parkolás megoldására tett javaslat elviekben kivitelezhetõ  folytatódik a válasz.
 Az orvosi rendelõ elõkertje
mintegy 12 m mélységû, az ingatlan szélessége pedig 32 m.
Amennyiben az északi oldali kerítést elbontják és az épület elõtti fákat, bokrokat kivágják, akkor ezen
a területen kialakítható egy egyoldali párhuzamos beállású parkolósor. A várakozóhelyek számát pedig

az határozza meg, hogy mekkora
területet kívánunk az elõkertbõl déli irányba haladva igénybe venni.
Mindehhez fontos még azt is figyelembe venni, hogy közintézmény
területén kialakított parkoló minden
esetben engedélyköteles. Ez azt jelenti, hogy megfelelõ burkolattal,
paraméterekkel és forgalomszabályozással kell megtervezni és kialakítani. Ennek azonban várhatóan
már jóval magasabb költségei lesznek, mint egy egyszerû zúzalékkal
való leszórásnak.
Természetesen az is megtehetõ,
hogy a kialakított területet hivatalosan nem jelezzük parkolónak, és lényegében csak annyi történik, hogy
nem tiltjuk meg az ottani megállást,
várakozást. Ezt a megoldást alkalmazva a létesítményt nem kell engedélyeztetni, és a területet is elvileg bármilyen módon kialakíthatjuk. Azonban tudni kell, hogy ebben
az esetben a kialakított területre
nem vonatkoznak a KRESZ szabályai, rendõri intézkedés nem kérhetõ, és a helyszínen mindenki csak a
saját felelõsségére parkolhat. Mindez kockázatokkal járhat, de erre vonatkozó döntés esetén  vállalva a
következményeket , alkalmazható.
Mindettõl függetlenül a Polgármesteri Hivatal a kérést számon
tartja, és a következõ fejlesztési javaslat elõkészítõ anyagában szerepelteti. Amennyiben a közgyûlés
támogatja, úgy a parkoló  a döntésnek megfelelõ konstrukcióban 
a jövõ évben kialakítható lehet. A
beruházást bármelyik esetben a híd
átépítésével együtt kell elvégezni.
Ez utóbbi részfeladat viszont nem
önkormányzati területet érint, hiszen az árok és az áteresz az országos közút részét képezi. Emiatt az
átalakításhoz, vagy a felújításhoz a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek,
mint kezelõnek ki kell kérni a hozzájárulását. Ennek különösebb
akadályát nem látjuk, megfelelõ
mûszaki megoldás esetén a társaság várhatóan kikötés nélkül hozzájárul a beavatkozáshoz  fejezte
be válaszát Dénes Sándor polgármester, hozzátéve azt is, bízik benne, hogy az orvosi rendelõ régóta
meglévõ problémája a fent leírtaknak megfelelõen a közeljövõben
megoldódhat, és a betegek biztonságosabban, kényelmesebben közlekedhetnek és parkolhatnak.

Megszépül(t) a Thury
szobor környezete
Lakossági észrevételeket tolmácsolva a Thury szobor és kör-

nyezetének állapotára hívta fel
közgyûlési interpellációjában a
figyelmet dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ. A városatya
azt kérte a polgármestertõl, nézzék meg közösen a Via Kanizsa
Zrt.-vel, mit lehetne tenni annak
érdekében, hogy Thury várkapitány méltó emlékhelye legyen a
terület.
A képviselõ kérését Dénes Sándor polgármester továbbította a Via
Kanizsa NZrt. felé. A társaság munkatársai a szobor állapotát és a környezetét megvizsgálták. Az eddigi
és a tervezett intézkedéseket az
alábbiak tartalmazzák: a szobor
környezetében lévõ 40x40 cm-es
járdalapokkal burkolt terület gyommentesítése és takarítása megtörtént. Az ABC északi oldalán húzódó járólapos terület fõ gyalogos
irányba esõ megsüllyedt, megbillent elemeit helyreállítják, a funkció nélküli szakaszait visszabontják, füvesítik. A környezõ növényzet ápolását, a tuják felnyírását elvégezték, a mûkõ virágágyakat a
tisztítás után május végén beültetik.
Pótolják a szobor környezetében lévõ mûkõ padok deszkázatát is.
A szobor alatti mintegy 2,5 m magas posztamens kõlapjai elmozdultak a helyükrõl. A felsõ kõlapok leesésének veszélye miatt szükségessé
vált az oszlop burkolatának visszabontása és újraépítése, melynek befejezéséig a balesetveszély miatt körbekerítik a szobor környezetét. A
bronz szoboralakon keletkezett természetes patina eltávolítását azonban nem javasolják az emlékmûvek
felújításában jártas szakemberek.

Önkormányzati
adattár jön létre
Az önkormányzatok gazdasági adatainak elemzése és az egységes adatszolgáltatás érdekében
központi adattár létrehozásáról
döntött a parlament a kormány
kezdeményezésére kedden.
Az önkormányzati törvény módosítását 112 igen szavazattal, 57

5

nem ellenében, 1 tartózkodás
mellett fogadták el a képviselõk.
Az egységes feladatellátásra és
az ország pénzügyi stabilitására hivatkozva az önkormányzatok az
államtól kapnak központi számítástechnikai támogatást. Ehhez az
úgynevezett ASP-technológia alkalmazását vezetik be, amelynek
lényege, hogy a helyhatóságoknak
nem kell önállóan szoftvereket vásárolniuk, hanem egy szolgáltató
központhoz kapcsolódva veszik
igénybe az alkalmazásokat.
Az önkormányzatok gazdálkodási adatait tartalmazó, központi
alapokra helyezett adattárház jön
létre, amelyben lehetõvé válik a
folyamatos pénzügyi ellenõrzés,
hogy meggátolható legyen az önkormányzatok eladósodása. Az információkat központilag tárolják,
de az önkormányzatok csak a saját
adataikhoz férnek majd hozzá.
A jogszabály-módosítás a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

55 milliárd plusz
az iskolák állami
kezelésbe vételére
Ötvenöt milliárd forinttal
emeli a költségvetés kiadásait,
hogy jövõre minden közoktatási intézmény állami fenntartásba-kezelésbe kerül, de ha további forrásokra lesz szükség, a
kormány azt is biztosítja 
mondta az oktatásért felelõs államtitkár.
Palkovics László emlékeztetett:
korábban is az volt a szándék,
hogy az intézmények fenntartása
és mûködtetése lehetõleg ne váljon
külön, ennek ellenére a nagyobb
önkormányzatok megtartották az
utóbbit, ám a vegyes modell nem
váltotta be a hozzá fûzött reményeket.
Az új rendszerben egyértelmû,
hogy ki a felelõs az iskolák fenntartásáért, mûködtetéséért, így
sokkal egyszerûbb és jobb lehet a
mûködtetés  jegyezte meg az államtitkár.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Via Kanizsa Nonprofit
Zrt. a Zrínyi u. 35. sz. alól a Zrínyi u. 33. sz. alá költözött.
Az ügyfélfogadás új székhelyünkön a megszokott nyitva tartás
szerint mûködik:
Hétfõ
8.00-12.00
13.00-15.00

Kedd
8.00-12.00
13.00-15.00

Szerda
8.00-12.00
13.00-15.00

Csütörtök
8.00-12.00
13.00-15.00

Péntek
8.00-12.00

Várjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és
egyéb ügyekben.
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Két együttmûködési megállapodás aláírásának helyszíne volt
a nagykanizsai javítóintézet. Az
együttmûködési keret megállapodás az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Debreceni Javítóintézete és Nagykanizsa város
önkormányzata, valamint a Javítóintézet és az Élettér Állat és Természetvédõ Egyesület között jött létre. Az elsõ dokumentumot Nagy Kálmán, a debreceni
intézet igazgatója és Dénes Sándor, városunk polgármestere írta alá, míg a másodikat szintén
Nagy Kálmán illetve Varga
Károlyné, az egyesület elnöke
látta el kézjegyével.
A hosszú távú együttmûködés
kialakításának célja, hogy a javítóintézetben lévõ fiatalok társadalomba történõ eredményes beilleszkedését segítse. Ennek érdekében az önkormányzat lehetõséget
biztosít arra, hogy részt vehessenek a rendezvényein, illetve az önkormányzat 100 szálalékos tulajdonában lévõ gazdasági társaságainál, intézményeinél mód nyíljon a
foglalkoztatásukra. Az eseményen
megjelent Cseresnyés Péter, az
NGM munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, Györe
Edina, a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei
Kirendeltségének igazgatója, dr.
Herczeg János, a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészség ügyésze és Gólya István igazgatóhelyettes, a javítóintézet Nagykanizsai Telephelyének megbízott vezetõje.
Köszöntõ beszédében Cseresnyés Péter elmondta, az intézmény
sorsát a kezdetektõl végigkísérte,
részese volt kellemes és kellemet-

2016. június 2.

Együttmûködési megállapodás
a javítóintézeti fiatalokért
len élményeknek egyaránt az építése során. Megjegyezte: örül az
újabb komoly állomásnak, hiszen
2012-ben, amikor Nagykanizsa
neve is szóba került az intézmény
helyszíneként, nem is gondoltak
arra, hogy a zárt intézeti nevelést
végrehajtó intézmény együttmûködési megállapodást ír alá a várossal azért, hogy az itt lévõ fiatalok be tudjanak kapcsolódni a város életébe. Ezzel is segítve azoknak a fiataloknak, akiknek az életében megtorpanást történt.
Köszöntõjében Nagy Kálmán
igazgató kiemelte, különös felelõssége van mindazoknak, akik itt
dolgoznak és munkát vállalnak, hiszen aki bármilyen munkát vállal,
az rögtön nevelni is kezd. Részévé
válik a folyamatnak, melyet úgy
hívunk, javítóintézet. Egy biztos:
az itt kialakult közösség számunkra és neveltjeink számára a családot jelenti  jegyezte meg, majd
egy fontos számadatot is közölt az
igazgató. 2015. december 1-je óta
248 fõ ellátotti és 244 fõ dolgozói
létszámmal az ország legnagyobb
javítóintézete vagyunk  hangsúlyozta, majd hozzátette: a nagykanizsai intézményünk, a legfiatalabb javítóintézményként, és igen
rövid mûködése során páratlan teljesítményt hozott létre. Nagy felelõsséggel jár a javítóintézeti nevelés végrehajtása, és öröm számomra, hogy ezzel nem vagyunk egyedül. Nagykanizsa városa befogadta

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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ezt a különleges gyermekvédelmi
intézményt, felismerve a társadalmi jelentõségét és szükségszerûségét.
Dénes Sándor polgármester köszöntõjében kiemelte: az intézmény sokaknak ad segítséget. A fiataloknak, akik eltévedtek az út során, és munkalehetõséget a nagykanizsaiaknak és a környéken élõknek. Együttmûködési megállapodás már a kezdetektõl van  jegyezte meg, ami meghozta az eredményét. Fontos, hogy mindig legyen elfoglaltsága a fiataloknak,
mert ahogyan pedagógusként az iskolában is szokta mondani, ha foglalkoztatjuk õket és értelmes feladatot adunk nekik, akkor nincs
rossz gyerek. Bízik benne, hogy a
nevelõintézetnek szép jövõje lesz
városunkban  mondta befejezésül.

NGM: több mint két éve 4 milliónál többen
dolgoznak az országban
Igen kedvezõ, hogy több mint
két éve már 4 milliónál többen
dolgoznak az országban, amit a
Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) legfrissebb foglalkoztatási adatai is alátámasztanak közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára.
Cseresnyés Péter elmondta: a legutóbbi, a február és az április közötti idõszakra vonatkozó adat szerint 4
millió 294 ezren dolgoznak, vagyis

584 ezerrel többen, mint 2010 elején. Hozzátette, hogy a foglalkoztatási arány 2010-ben 54,6 százalék
volt, míg az idén már meghaladta a
65 százalékot. A munkanélküliség
ez idõ alatt 11,6 százalékról 5,8 százalékra mérséklõdött.
Az államtitkár szerint a mostani folyamatok alapján reálisan elérhetõ az
a cél, hogy belátható idõn belül mindenki, aki Magyarországon dolgozni
akar, találjon magának munkát. Amagyar kormány ugyanazt a célt tûzte ki,
mint az unió, hogy a foglalkoztatási
arány 75 százalékos legyen.

A mostani csaknem 4 százalékos év eleji foglalkoztatásbõvülésbõl leginkább a feldolgozóipar vette ki a részét, de jelentõsen nõtt a foglalkoztatás az informatika, az idegenforgalom, valamint a mezõgazdaság területén is.
Az államtitkár szerint a magyar
városok többségében már magas a
foglalkoztatási arány, és így a városok vonzáskörzetében is érezhetõen csökken a munkanélküliség. Különösen Nyugat-Magyarország van kedvezõ helyzetben,
de az Alföldön és Észak-Magyar-

Az ünnepséget a fiatalok kulturális mûsora színesítette.
A rendezvény további részében
az Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület és a javítóintézet között létrejött együttmûködési megállapodást írták alá. Az együttmûködésnek elõzménye is volt a Város Napján, ugyanis a fiatalok által
készített és kiállított termékeket el
is lehetett vinni. A kihelyezett becsületkasszába befolyt 54160 forintot a növendékek felajánlották
az állatmenhely számára. E nemes
gesztus volt az elõzménye a hoszszú távú együttmûködés kialakításának, melyben az egyesület biztosítja az általa mûködtetett állatotthonban az alkalmi foglalkoztatásukat.
B.E.

országon is vannak olyan térségek, ahol már nem olyan gond a
foglalkoztatás mint 5-6 évvel ezelõtt. A kiegyenlítõdés folyamatos, ám ehhez fontos a képzett
munkaerõ jelenléte is  mondta
Cseresnyés Péter.
A foglalkoztatási adatokat
kommentálva a Nemzetgazdasági
Minisztérium közleménye arra
hívta fel a figyelmet, hogy a foglalkoztatottak számának jelentõs
mértékû növekedésében nagy szerepe van a magyar reformoknak,
így például a munkát terhelõ adók
csökkentésének, a Munkahelyvédelmi Akciónak, valamint a 2013ban bekövetkezett növekedési
fordulatnak.
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A rendezvényt Bene Csaba fõigazgató nyitotta meg. Kiemelte, a
rendezvény keretében a diákok
hasznos tanácsokat kaphatnak,
olyanokat, melyeket az iskolapadban nem tudnak elsajátítani, azonban a késõbbiekben hasznosíthatnak. A Példakép Alapítvány roadshowja három éve indult azért,
hogy felhívják a fiatal vállalkozókra a figyelmet, és példaképként
állítsák a felnövekvõ generáció elé
õket. A roadsowk alkalmával a
példaképek elmondják történetüket, hogy mivel foglalkoznak és

milyen út vezetett a siker felé.
Ezt követõen mutattak be a diákoknak egy kisfilmet, mely az alapítvány vállalását, történetét ismertette, valamint a példaképek
történetükrõl, életfelfogásukról
meséltek, mellyel azt remélik,
erõt, hitet és motivációt adnak másoknak. Ezt követõen a három vállalkozó, Nagy Zoltán, bártulajdo-

Ünnepi Könyvhét Kanizsán
Az idei évi nagykanizsai Ünnepi Könyvhét színes programkínálatát ismertette Czupi Gyula
igazgató és Magyar Tibor, a Deák
Könyvesház vezetõje a Halis István Városi Könyvtárban. A
könyvtár és a könyvesház mellett a Honvéd Kaszinó szervezi a
programokat június 9-tõl egészen 14-ig, mely rendezvényeknek a Deák tér, a könyvtár és a
kaszinó ad otthont.
A kanizsai könyvhét egyik helyszíne a Deák tér, ahol könyvsátort

állítanak fel és június 9-tõl 11-ig
várják az érdeklõdõket. A programok sora megnyitóval veszi kezdetét az elsõ napon, amikor prof.
dr. Kovács László, a Batthyány
Gimnázium hajdani, a Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Mûszaki Kar egykori
tanára köszönti a könyvhétre kilátogatókat.
Az író-olvasó találkozókat,
könyvbemutatókat a könyvtárba és
a Honvéd Kaszinóba szervezik. Június 8-án Polgár József, 11-es címû
kötetét mutatják be, másnap, június

nos, Varga Balázs, mechatronikai
mérnök és Kiss Gergely, programozó mutatkoztak be. Mind azt
hangsúlyozták, a bukás kötelezõ
része a sikernek, és az álmokat valóra kell váltani. Majd 12-15 fõs
csoportokban beszélgettek a diákokkal.
V.M.
9-én Uzsoki Mária, Réka dombján
elnevezésû kötetét tárják a közönség elé. Június 9-én prof. dr. Kovács László, Motorcza Gyula és Fa
Ede legújabb írásaival ismerkedhetnek meg a látogatók. Kiállítás is
nyílik Szõke fiú címmel ezen a napon és egy kötetet is bemutatnak. A
tárlat alkotója Lovkóné Kiss Kármen, míg a kötet szerzõje Szabadi
Tibor J. Június 10-én Alcser Norbert, Kotnyek István és Szabó Erika mutatkozik be. Június 14-én a
könyvhét utolsó napján Szoliva János Csend-beszéd válogatott kötetének premierje lesz.
V.M.

Autóval elkerülendõ, gyalog éppen nem!
Június 4-én, szombaton 11 órakor az Eötvös téri Nagy-Magyarország emlékmûnél tartja városunk a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezését. Itt Cseresnyés Péter államtitkár beszéde után
Kovács Gergely, a Mindszenty Alapítvány kurátora tart elõadást. A háromnegyed órás rendezvény alig
okoz forgalmi változást. Az autósok a Fõ utcában a megelõzõ félórában, 10.30 és 11 óra között 30
percig számítsanak lezárásra, köszönjük türelmüket.

Városunk csatlakozott az
Örökségünk címû dal klipjének
elkészítését célzó kezdeményezéshez, a KanizsaTv ekkor veszi
föl száznál több gyermek részvételével a mi filmünket. A gyerekek a megszépült Fõ utca úttestjén haladva éneklik: Magyarul
küzdök / Magyarul tûrök/ Magyarul dobbanok/És magyarul álmodom
Mint az oroksegunk.net oldalról megtudtuk,
Kárpát-medence szerte már számos település, több tengerentúli

magyar közösség is feltöltötte
már a videóját a YouTube-ra.
Azonban nagyobb városok közül
Nagykanizsa lesz az elsõ, nem is
egy iskola kórusának, hanem ötnek az összefogásával.
Míg az autósoknak a Fõ utca elkerülését javasoljuk, a gyalogosokat  éppen ellenkezõleg  invitáljuk. Az Eötvös térre menet nézzék
meg fél 11 és 11 között a járdáról a
forgatást.
Kanizsa

"Magyar, szeresd a magyart!"
(Mindszenty József)
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önt
a Nemzeti Összetartozás Napja
alkalmából szervezett
és 2016. június 4-én (szombaton)
11 órakor kezdõdõ megemlékezésre,
amikor együtt kinyilvánítjuk,
hogy a több állam fennhatósága
alá vetett magyarság
minden tagja és közössége része
az egységes magyar nemzetnek,
melynek államhatárok feletti
összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes
és közösségi önazonosságának
meghatározó eleme.
Dénes Sándor
polgármester

Program
Eötvös tér
A megemlékezés résztvevõi
a Nagy-Magyarország emlékmû
elõtt róják le tiszteletüket.
Beszédet mond:
Cseresnyés Péter
munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkár,
Nagykanizsa és a térség
országgyûlési képviselõje
és
Kovács Gergely
a Magyarországi Mindszenty
Alapítvány ügyvivõje, a boldoggáavatás vice-posztulátora
Közremûködik:
Põcze Míra  szavalat
Laskai Lilla - népdal
Koszorúzási szándékukat, kérjük, szíveskedjenek jelezni 2016. június 3. (péntek)
12 óráig a +36 93 310 465-ös
vagy a +36 93 311 468-as telefonszámon.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

A Nagykanizsai Szakképzési
Centrum a központi épületében
a diákok számára szervezte meg
a Példakép Alapítvány közremûködésével A siker tanulható
címû rendezvényt. A roadshow
keretében három olyan vállalkozóval beszélgethettek és kérhettek tanácsot a fiatalok, akik
már végigjárták a sikerhez vezetõ utat.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A bukás kötelezõ része a sikernek
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

A politika valóságában

Mózes Pál egykori tanácselnök második  A politika valóságában , címû kötetét a minap
mutatták be a Honvéd Kaszinóban. Laudációt mondott Papp
Ferenc, a HSMK nyugalmazott
igazgatója, az íróval Büki Pálné
beszélgetett. Közremûködött
Antal Gergõ. Az alábbiakban
Mózes Pál gondolatait idézzük a
könyv utószavából:
A politikával való érintettségem
okán vállalkoztam kalandozásra a
politika valóságában. Ugyanis
nem lelkiismeretem nyugtalansága, hanem az általam átélt valóság
iránt érzett kötelezettségem okán.
Úgy ahogyan én azt megéltem a
mûködõ politika valóságában.
Talán ezért is éreztem úgy, hogy
nem az én tisztem a politikáról,
különösen annak valóságáról professzionalista megközelítésben vélekedni, hanem a megélt valósága
alapján. Miközben a politika részévé is váltam a helyi közigazgatásban, ráadásul mint ilyennek szerepem volt a városi politika formálásában.
Megpróbáltam követni, bemutatni a politika önmaga megvalósítását a mindennapok valóságában. Kalandozásaim során nem
volt nehéz, nem is volt annyira
idõigényes rájönni, hogy a politika is barangol a maga politikájában, a deklaráltan vállalt értékvilágában, az éppen aktuális, gyakran önzõ érdekeit is követve. Mert
nem a politikájában deklarált céljai mentén halad töretlenül, az
identitása alapján meghatározott
politikája inkább a rövidtávú érdekei mentén valósul meg, gyakran a napi politikai haszonszerzés
céljait követve.

Viszont stratégiát láttunk követni következetesen az ún. szocialista
demokráciában,
az
egypárti politikai rendszer természetének megfelelõt, melyben
nem volt nyílt színi, legális politikai ellenfél, mely versenyre
késztette volna az uralkodó pártot
az elégséges szavazat, a megfelelõ mennyiségû egyetértõ társadalmi támogatottság elérése érdekében.
2010 óta következetes politikai
stratégiát látunk megvalósulni, a
politikai kizárólagosság elve alapján, hátrányosan érintve a jogállam
és a demokrácia mûködését a valóságban.
A jelenlegi hatalom nem veszi
tudomásul azt a megmásíthatatlan valóságot, hogy a társadalom
sokoldalú és politikai orientáltságában is sokszínû, vagyis pluralista, valamint ennek megfelelõen a társadalom akarata szerint
is, a választott politikai rendszerünk a volt egypárti rendszer ellenében, a többpárti demokrácia
lett.
A társadalom sokszínû valóságának ellenére, az évszázadokon
át tartó kilengése után, a történelem során talán elõször megtalálta
a neki legjobban megfelelõ többpárti demokrácia politikai rendszerét.
Lehetséges, hogy ezt a vívmányt is veszni hagyjuk valamely
politika, netán az illiberális demokrácia oltárán. Lehetséges,
hogy ezt is eltûri a társadalom, az
elkövetõ politika számára, mint
annyi sok mindent már a történelem során.
Aktív pályám úgy alakult, formálódott, hogy a politika és az élet
által rám bízott felelõs megbízatá-

sok és feladatok, csak a politikával
való érintettségem révén voltak elláthatók. Ez részben akaratomon
kívül  a megbízatásokat nem én
kértem  történt, de azok iránt
megfelelõ affinitást érezve azokat
elfogadtam, mert ideológiai és világnézeti közelségem révén azonosulni tudtam a baloldali politika
fõbb céljaival.
Miközben folyamatosan feszített az a dilemma, hogy a felelõs
beosztásaimban velem szembeni
követelményeknek megfelelek-e
úgy, hogy azok ne érintsék korlátozóan a felépített identitásomat,
ne csorbítsák a felelõsségemmel
együtt járó önállóságomat.
Ez a kötet, mely politikai érintettségemmel és elkötelezettségemmel összefüggésben a politikáról szól, ugyanakkor hangsúlyozottan arról, hogy két és fél évtizeden át a város szolgálatában álltam, annak egyik vezetõ tisztségviselõjeként, mint olyan, akit a politika ugyan nem kedvelt, de mégis megtûrt.
Ha olvasóim közül valamelyikük e rejtély megfejtésének a közelségébe akar kerülni, annak figyelmébe ajánlom azokat a sorokat, melyek a döntés és felelõsség
egységérõl, identitásom  melynek meghatározó eleme a város
elsõdleges szolgálata volt  megõrzésének fontosságáról, a politikával való közvetlen érintettségemben is, az önállóságom megõrzésének a követelményérõl
szólnak.
A politika, a gazdaság és a helyi
közigazgatás bonyolult összefüggéseiben dolgoztam, szolgáltam a
várost hosszú idõn át, mint ahogyan ezt bármelyik polgármester,
majd tanácselnök, majd ismételten polgármester tehette volna
1868 óta. Ember vagyok, ennyi
idõ alatt követhettem el hibákat 
akár tévedhettem is , minden
elõvigyázat ellenére. Abban viszont biztos vagyok, hogy az
ebbélieket soha nem a felelõtlenségem, a túlzott magabiztosságom, vagy a megengedhetetlen
voluntarizmus bûnbeesése okán
követtem el. Pedig az erre csábító
lehetõség és elvárás bõséggel fordult elõ, nem kevésszer a politika
részérõl is.
A szakmai és tapasztalati tõkét,
valamint a viselt felelõsségemmel
szükségszerûen együtt járó és kívánatos politikai intaktságot, melyet felhalmoztunk, együtt követtük el a tisztelt vezetõ és beosztott
munkatársaimmal, amit aztán a

2016. június 2.
politika is elismert és mértékadónak elfogadott. Ezt a mértéket a
helyi közigazgatás, a helyi politikában, az 1980-as évek derekáig
érvényesíteni tudta.
Ennek megfelelõen hatékonyan
mûködött a helyi politika, és a
közigazgatás koordinált érdekérvényesítõ képessége, melyet aztán
a morál, az erkölcsi érzék múlása
háttérbe szorított.
Ezt a tendenciát erõsítette föl
az 1980-as évek közepén, a megyei politikában bekövetkezett
személyi változás, mely a politika primátusát a helyi közigazgatásban is, az eddiginél is hangsúlyozottabban érvényesíteni akarta. Azt gyanítom, hogy a megyei
politika és a megyei tanács új vezetõi megérezték a politikában
érlelõdõ új folyamatok realitásának a közelségét, ugyanakkor a
veszély elkerülhetõségének a lehetõségét is.
Az új megyei vezetõk inkább a
politikai ortodoxia eszmeiségét
fémjelezték, mint az érlelõdõ változások elkerülhetetlenségének a
valóságát. Ennek volt megfelelõ
a megyei és városi politika viszonyulása a Nagykanizsai reformkör kezdeményezéseihez, az elkerülhetetlen változások közremûködésével vagy legalább hallgatólagos támogatásával. Ezt a
megyei és városi politika elmulasztotta.
Így kerültek a politika vezetõi,
akarva-akaratlanul is a történelmi
változások útjába, dicstelen szerepet vállalva a történelem önkorrekciójának megakadályozására tett
kísérleteikkel. Vállalkozva nem
csak lehetetlenre, hanem a történelem természetes és szerves alakulásának az önkényes befolyásolására.
A politika valóságában történõ
kalandozásaimmal arra kívántam
felhívni a figyelmet, hogy a politika, melynek mindannyian részei vagyunk, sõt az ember a politika tárgya és alanya, gyakran
szenvedõ alanya, a felszínen nem
olyan, mint amilyennek a valóságban nagyon gyakran látszik.
Más szóval a politikát nem elégséges csak kívülrõl, semlegesen
szemlélni, róla elítélõen vélekedni, ahogyan ma azt sokan útonútfélen teszik, hanem kötelességünk a saját érdekeink okán is
annak formálásában is tevékeny
szerepet vállalni, és ezáltal az ország, a társadalom javát szolgálni a politika révén is.
Kanizsa
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Kanizsa  Jegyzet

2016. június 2.

A konzervatív magyar politikai
gondolkodás nagy alakja

A Bethlen  szobor nagykanizsai felállításával kapcsolatban
ismét fellángoltak azok a hamis
hangok, akik a volt miniszterelnököt nyilasnak, zsidógyûlölõnek, országrontónak titulálják. Ez nem igaz, mondom, írom
ezt úgy, hogy közel 10 éve kutatom a népbíróságok történetét.
Még a szocializmus, a kádári
egypártrendszer évtizedeiben
sem sorolták Bethlent a nemzetvesztõk közé, és azt hiszem,
ez mindent elmond õ magáról,
de úgyszintén mindent az õt nyilasnak beállító emberekrõl is.
A népbíróságok történetét, a magyar háborús bûnösök tetteit kutató
Gárdos Miklós így ír róla, a Kádárrendszer évtizedeinek kellõs közepén. Mondanom sem kell, az akkori
puha diktatúra a kemény cenzúrával
vegyítve csak egy, csak egyetlenegy
ok miatt engedte meg Gárdos kutatásainak leközlését: mert minden
mondata IGAZ és vállalható volt.
Még a szocializmusban is
Rassay Károly, egykori polgári
ellenzéki képviselõ így emlékezett
Bethlenrõl Bárdossy László népbírósági perében a Budapesti Népbíróságon (Bárdossy, az újonnan kinevezett miniszterelnök Teleki Pál
öngyilkossága után esküt tett,
majd azonnal egy afféle, bizalmas
értekezletet hívott össze, ahol különbözõ pártállású képviselõk és
felsõházi tagok elõtt vázolta politikai terveit): Bárdossy megemlékezett Teleki Pál tragikus haláláról, és azt mondotta, hogy a háború határainkhoz közeledik. Utána
csend volt. Ekkor én felszólaltam,
és bejelentettem, hogy tiltakozom
a Jugoszlávia elleni háborúban való részvétel ellen. Utánam felszólalt Imrédy Béla, Baky és Jaross,

akik azt magyarázgatták, hogy a
jugoszláv baráti szerzõdés tulajdonképpen már nincs hatályban,
mert más kormánnyal kötötték.
Peyer Károly kijelentette, hogy a
magyar munkásság a Jugoszláviával kötött baráti szerzõdést igenis
komolyan vette, érvényesnek tartotta és érvényesnek tartja. Csatlakozott a tiltakozáshoz, amelyet a
háborúval kapcsolatban én elmondtam. Felszólalt gróf Bethlen
István is, aki igen röviden, de határozottan kijelentette, hogy egy háborúba könnyû belemenni, de igen
nehéz azt befejezni, és a maga részérõl azt kérte, hogy a kormány
tegyen meg minden emberit, sõt
emberfelettit, hogy ettõl a háborútól az országot távol tartsa.
Gárdos Miklós: Nemzetvesztõk.
Magyar háborús bûnösök a népbíróság elõtt. Táncsics Könyvkiadó,
Budapest, 1971. 73. o.
Sztójay kormányáról Horthy
egyik legbensõbb híve, Bethlen István gróf még az 1944-es nyár derekán viszonylag pontos bizonyítványt állított ki abban az  egyébként természetesen az úri Magyarország régi, Horthy-féle rendjét féltõ  emlékiratában, amelyet júniusban nyújtott át Horthynak. Bethlen
megállapította, hogy a Sztójay-kormány, amelyben politikai téren
Imrédy, Jaross, Endre L., pénzügyi
és közgazdasági téren ugyancsak
Imrédy, továbbá Reményi-Schneller
és Kunder diktálják a tempót, áruba bocsátja a németeknek az ország függetlenségét és gazdasági
erõforrásait, és ahogy tömören
megfogalmazta: a leghihetetlenebb korrupciót és erkölcsi züllést
terjeszti. Egyszerûen a koncért való szemérmetlen tülekedés-ként
jellemezte a hatalmon levõ pártok,
a miniszterek és vezetõ emberek

folytonos torzsalkodását és rothadt vezetésnek nevezte Bethlen
István az egész Sztójay-adminisztrációt. Horthy egykori kedvenc miniszterelnöke és barátja azt
írta emlékiratában, hogy legfõbb
ideje volna helyérõl elzavarni a
kormányt, de azt is Horthy figyelmébe ajánlotta, hogy a megszállóknak a mai vezetés felel meg a
legjobban, és ezért nekik ez a legkedvesebb; távozása elé ezért elõreláthatólag mindenféle akadályt próbálnak majd gördíteni. ( ) Ez az
emlékirat június végén kelt, legalább három hónappal azután tehát,
hogy a nácik megszállták az országot és Sztójay lett a miniszterelnök. Gárdos: i. m. 118. o.
Tehát Bethlen nem volt fasiszta,
Bethlen nem volt nyilas, mint ahogy
nem volt nemzetvesztõ sem. Jobboldali érzelmû volt, Horthy híve volt,
de nem volt szélsõséges. Ugyanis ha
az lett volna, akkor nem próbálták
volna megnyerni maguknak a háború végén hazánk új típusú, demokratikus vezetését létrehozni igyekvõk:
A bizottság vagy kormány kérdésében Dél-Magyarország fõvárosában
a moszkvai csoporthoz hasonlóan
foglaltak állást: Szegeden felmerült
kormányalakítás helyett egy bizottság alakítása is  írta Balogh István
(dr. Balogh István a Szegedi Nemzeti Bizottság elnöke volt 1944 telén 
P. A.) , de ezt elvetettük, mint
olyant, amelynek sem hatásköre,
sem tekintélye nem igen lenne. Ha
az oroszok megengedik és támogatnak, mi kormányt hozunk létre, ez
volt az álláspont már Szegeden is.
Szegeden kívül Makón (Erdei Ferenc dr.), Hódmezõvásárhelyen (Takács Ferenc), Orosházán (Keresztes
Mihály), Békéscsabán (Gyöngyösi

9

János dr. és Szobek András), Kecskeméten (Molnár Erik dr.) és Debrecenben (Vásáry István dr.) elsõsorban a késõbbi miniszterek, államtitkárok és más leendõ tisztségviselõk
felkutatása, kiválasztása folyt. Hasonló tevékenység kezdõdött Baranyában is (Kovács Béla, Pozsgay
Gyula), sõt ott megpróbálkoztak az
országos szervezõk a Szovjet Hadsereghez december elején már átkerült Bethlen István grófnak, Horthy
volt miniszterelnökének a megnyerésével is. A gróf azonban nem volt
hajlandó aktívan részt venni az ország megmentésében. (A Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumának
Levéltára, 401-es fond, 234-es ügy,
9533-as jegyzék. Jegyzõkönyv
Bethlen István volt miniszterelnök
1944. december 7-i politikai kihallgatásáról.
Vas Zoltán: Hazatérés, 1944.
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970.
149  150. o. Lásd ezt: Korom
Mihály: Debrecen ideiglenes fõvárossá válása 1944-ben. In: Tanulmányok a magyar népi demokrácia
negyven évérõl. Szerkesztette:
Molnár János, Orbán Sándor,
Urbán Károly. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1985. 20. o.
Az 1943. és 1944. években az
egyik vezetõje lett az angolszászok
felé orientálódó politikai áramlatnak, így szerepet játszott a különbözõ különbéke-kísérletekben is,
eredményt azonban nem sikerült
elérnie. 1944 késõ õszétõl a szovjetek elõbb házi õrizetbe helyezték, majd Moszkvába vitték. Ott is
halt meg, egy rabkórházban.
És hogy mely gondolatokat tartom helytállónak a néhai miniszterelnökrõl? Romsics Ignác szerint: Gróf Bethlen István a 20.
századi magyar politika egyik legjelentõsebb s a konzervatív-nacionalista magyar politikai gondolkodás utolsó nagy alakja volt.
Dr. Papp Attila

Fontosabb mûvei voltak a következõk:
A Mezõség és az erdélyi magyarság. (Marosvásárhely, 1907.);
A magyar birtokpolitika jeladatai Erdélyben. (Budapest, 1913.);
Gróf Bethlen István beszédei és írásai (I. és II. kötet, Budapest, 1933.);
Angliai elõadásai (Budapest, 1933.).
A róla megjelent jelentõsebb mûvek:
Surányi Miklós: Bethlen. Budapest, 1927.;
Fenyõ Miksa: Bethlen István. Emlékalbum. Gróf Bethlen István miniszterelnöksége tízedik évfordulójára. Szerkesztette: Berecz Sándor. Budapest, 1931.;
Bethlen István Emlékirata. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Romsics
Ignác. Budapest, 1944.;
Bethlen István konzervativizmusa. Népszabadság, 1994. június 17. napi szám.
Bethlen István miniszterelnöksége. Szerzõ: Romsics Ignác. RUBICONLINE Történelmi Magazin (Alapítva: 1989). http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/bethlen_istvan_miniszterelnoksege/ (2012. 07. 01.);
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC00523/01731.htm (2012. 07. 01.)
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Kanizsa  Hirdetés
Kiadó önkormányzati bérlakások

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. 117/11/E/2.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj
összege: 15.796 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9. 8.30-9.00-ig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/4. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 52 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.536 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9. 9.00-9.30-ig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 88. fsz. 8.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Költség alapú bérleti díj összege:
16.154 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9. 8.30-9.00-ig.
4. Nagykanizsa, Fõ u. 8. 3. lh. 1. em. 1.
A lakás alapterülete: 51 m2, szobaszám: 1 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belváros. Költség alapú bérleti díj összege: 25.755 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5
év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2016. június 9. 8.30-9.00-ig.

2016. június 2.
5. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. 1. em. 5.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 2 + fél szoba, komfortfokozata: komfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Költség alapú bérleti díj
összege: 29.502 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakásbérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9. 14.00-14.30-ig.
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/C. fsz. 1.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 16.848
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9. 10.30-11.00-ig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 1. em. 6.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9.
10.30-11.00-ig.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. 2. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege: 19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2016. június 9.
10.30-11.00-ig.
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. június 29.
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2016. június 2.

Pályázat nyugdíjasházi lakásokra
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. fsz. 5., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10., Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29. (szerda)
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Ezsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó.
A licitálás idõpontja: 2016. július 5. (kedd) de. 10.00 óra.
Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 1.
A bérlemények leírása:
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 5.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 41 m2, szobaszáma: 1 + fél
szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: helyreállított. Bérleti díja: bérlakást leadó pályázó esetén 19.188 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség,
adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.
2. 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 12.275Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj + rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybevett szolgáltatásokért
díjat köteles fizetni.
3. 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.
A lakások megtekinthetõk: 2016. június 9. 10.00-11.00-ig
A pályázaton való részvétel feltételei:
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.
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 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. fsz. 5.  2.300.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.  2.000.000 Ft. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz.
1. 2.400.000 Ft.
A licitálás során a licitösszeg 50.000. Ft-onként emelkedik.
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.

Kanizsa  Hirdetés
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P ál y áz at f al f i r k ák e l t ü n t e t é s é r e
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 összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.

Fogadónapok, fogadóórák
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2016. június 8-án (szerdán) tartja
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. június 29-én (szerda) 8.30-12.00
óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
***
Bedõ György, az 5. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2016. június 7-én, kedden, 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. június 9-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Erdõs László, az 1. számú választókerület önkormányzati képviselõje
fogadóórát 2016. június 7-én, kedden, 17.00 órától 18.00 óráig a Palini
Általános Iskolában, majd 18 órától a Nagykanizsai Egyesített Szociális
Intézmény Idõsek Klubja II. épületében. (8800 Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos információ
a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhetõ.
Gyalókai Zoltán, a 7. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2016. június 7-én, kedden, 17- 18 óráig a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2016. június 6-án
(hétfõn) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. június 6-án (hétfõn) 16 órától fogadóórát tart a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.); 17 órától Miklósfán a Mindenki Házában (Nagykanizsa-Miklósfa, Kápolna tér 12.)
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. június 6-án (hétfõn) fogadóórát tart, 17.00 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.); 18.00 órától
pedig Kiskanizsán a volt Nagyrác általános iskola ebédlõjében (Nagyrác u. 26.)
Szõlõsi Márta, a 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart 2016. június 6-án, hétfõn 17.00 órától a Batthyány Lajos Gimnáziumban. (Rozgonyi u. 23.): 0630/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.

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.

Megszûnt a gyepmesteri szolgáltatás a Via-nál
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése által hozott határozat alapján a Via
Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.-nél lévõ gyepmesteri tevékenység május
15-tõl megszûnt. Továbbiakban a gyepmesteri feladatokat az Élettér Állat- és
Természetvédõ Egyesület látja el. A gyepmester a hét minden napján 8.00 
18.00 óráig hívható az alábbi telefonszámokon: 06/30/2766349, 06/30/4001368 ,
06/30/3787057

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Kultúra

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu

Június 3. 19 óra
"BLGén" és HELIKONI
GÁLA
A Batthyány Lajos Gimnázium
helikoni érmeseinek gálaestje.
A belépés DÍJTALAN!
Június 4. 11 óra - Nagy-Magyarország emlékmû
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA. Emlékbeszédet
mond: Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa Megyei Jogú Város és a térség országgyûlési képviselõje, valamint Kovács Gergely, a
Magyarországi Mindszenthy Alapítvány ügyvivõje. Közremûködik:
Põcze Mira versmondó és Laska
Lilla énekes. Koszorúzási szándék
bejelentése: 2016. június 3. (péntek) 12 óráig a 93/310-465-ös vagy
a 93/311-468-as telefonszámon.
Június 6. 18 óra
SZÍNES VILÁGOM Némethné
Pecsics Katalin festõ kiállítása. Megtekinthetõ: július 8-ig.
Június 9. 19 óra
GREASE - A Bánfalvy Stúdió
elõadása
Szereplõk: Vastag Csaba, Görgényi
Fruzsina, Kiss Ramóna. Az elõadásra minden jegy elkelt!
Június 11. 17 óra
SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKOLA TANÉVZÁRÓ GÁLA
MÛSORA
Közremûködnek a SWANS Balett- és Tánciskola óvodás, iskolás
és felnõtt tánc- és mazsorett csoportjai. Vendégfellépõk: Berzencei Általános Iskola tánccsoportja,
a Palini Általános Iskola 3. osztályos tanulói és további meglepetés
vendégek.
A belépés 6 éves kortól 1 000 Ft.
A jegyek megvásárolhatók Pulai
Lászlónénál, 0670/948-1987.

Június. 4. 9-13 óráig
NYÁRI GYEREKRUHA
ÉS JÁTÉKBÖRZE
Használt baba és gyerekruhák, cipõk, játékok, babafelszerelések és
kiegészítõk vására és cseréje.
A belépés DÍJTALAN!

Június 4. 16 óra - Mûvelõdési
Ház BAJCSA
DARTS VERSENY
További információ: Parély József
0630-5253-371

2016. június 2.

Csengey Dénes Versés Prózamondó Verseny

A nagykanizsai Micsinai
Dominik lett az abszolút gyõztes
a Csengey Dénes versenyen.
A Kárpát-medence legjobb verselõi érkeztek Nagykanizsára a
hétvégén, a 12. alkalommal megrendezett Csengey Dénes Vers- és
Prózamondó Versenyre. A pénteki,
kiállítással egybekötött megnyitót
követõen, szombaton a verselõké
volt a Medgyaszay ház színpada.

Több kategóriában álltak a zsûri
elé a Kárpát-medence legkiválóbb
versmondói. Szépkorúak, felnõttek és ifjak bizonyították, illetve
mérték össze tehetségüket, a Csengey Dénes nevével fémjelzett versenyen.
Pataki András zsûri elnök elmondta:  Szerintem méltó, és nagyon is méltó volt ez a nap arra,
hogy összegezzük ügyes-bajos
dolgainkat, és a világot megváltoz-

tatva, egymást gondolkodásra bírva, legalábbis ezzel a szándékkal
pódiumra állva, egészen magas
színvonalon üljön tort a magyar
költészet. A neves szakemberekbõl
álló zsûri az idén sem volt könynyebb helyzetben, mint a korábbi
években  hangzott el a szombat
esti gálán.
Az eredményhirdetést megelõzõen Dénes Sándor polgármester
köszöntötte a Nagykanizsán összegyûlt versmondókat.
 A költészet, a poézis építés,
létrehozás és alkotás is egyben.
Õsi jelentése szerint az ember alkotó és teremtõ képességének
megnyilvánulása. Vagyis ezen eredet alapján a költészet földi létezésünket megteremtõ, építõ képességünk megmutatkozása, az embereket összekötõ nyelvünk által hangzott el a polgármesteri köszöntõben.
A szépkorúak kategóriáját Révész Erzsébet nyerte, a felnõttek
mezõnyében Domány Zoltán végzett az élen, ifjúsági kategóriában
pedig Micsinai Dominik nyert. Az
abszolút kategóriagyõztes címmel
szintén a kanizsai versmondó kiválóság büszkélkedhet: Micsinai
Dominik.
Kanizsa Médiaház

Gyógyszertári ügyelet - június
2016. június 1.
2016. június 2.
2016. június 3.
2016. június 4.
2016. június 5.
2016. június 6.
2016. június 7.
2016. június 8.
2016. június 9.
2016. június 10.
2016. június 11.
2016. június 12.
2016. június 13.
2016. június 14.
2016. június 15.
2016. június 16.
2016. június 17.
2016. június 18.
2016. június 19.
2016. június 20.
2016. június 21.
2016. június 22.
2016. június 23.
2016. június 24.
2016. június 25.
2016. június 26.
2016. június 27.
2016. június 28.
2016. június 29.
2016. június 30.

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

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

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

22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
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2016. június 2.

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Humánpolitikai adminisztrátor
Vámügyintézõ, logisztikus
Erdõmérnök
Szobaasszony, konyhai kisegítõ
Hegesztõ, lakatos
Cukrász
Szakács, pincér
CNC gépkezelõ
Tehergépkocsi vezetõ
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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Ha belefog egy nagy munkába, most
lehetõleg körültekintõen tegye. A körülményeket ne hagyja figyelmen kívül, mert van, aki hátráltatni akarja.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Nyugodtan bevallhatja magának, hogy
csalódás érte. Nem találja sehol sem a
helyét, nem érzi sehol se jó magát. Pihenésre, kikapcsolódásra van szüksége.
V.21.VI.21. Ikrek
Anyagi téren nem lesz szüksége semmiféle önfegyelemre. A bolygóállások
szerint a szerelem olyan boldoggá teszi,
hogy észre sem veszi az idõ múlását.
VI.22.VII.22. Rák
A csillagok valamiféle érzelmi kitörést jeleznek önnel kapcsolatban. Elképzelhetõ, egy ismerõse érzékeny
húrt pendít meg a szívében.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Asaját elképzelése szerint tegye mindig
a dolgát, és ne foglalkozzon azzal, hogy
másnak mi a véleménye. Ne feledje,
önnek is szüksége van a pihenésre.
VIII.23.IX.22. Szûz
Azt is lehet mondani, remek napokra számíthat. Nem lesz a környezetében semmi olyan akadály, ami
hátráltatná a munkájában.
IX.23.X.22. Mérleg
A bolygók arra intik, legyen türelmesebb a párjával. Ha pedig örömet
akar lelni a munkájában, akkor
idõnként pihennie is kell.
X.23.XI.22. Skorpió
Hamarosan egy találkozás olyan boldoggá teszi, hogy észre sem veszi a környezetében fellobbanó feszültségeket.
Csak a belsõ egyensúlyára figyeljen.
XI.23.XII.21. Nyilas
A bolygóállások szerint nagyot léphet
elõre a tervei megvalósításában. Szerelmi élete felélénkül, elõtérbe kerülhet még a házasság gondolata is.
XII.22.I.20. Bak
Hamarosan nagyot léphet a tervei
megvalósításában. Ahhoz azonban,
hogy minden sikerüljön, az egészségével is törõdnie kell.
I.21.II.19. Vízöntõ
Némi sikertelenség érheti a hét utolsó napjaiban. Ne hagyja eltántorítani magát a céljaitól, hozza ki a legtöbbet az adott helyzetbõl.
II.20.III.20. Halak
Minden megerõltetõ fizikai munkát
tegyen félre egy idõre. Vegye lazán
a feladatait, és ne idegesítse magát a
sürgetõ határidõkkel.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Sport/Apró

Itt a kerekesek szezonja, s ezt
nem csupán az bizonyítja, hogy
a szabadidõsportoknak hódolók bringáznak környezetünkben, de vannak, akik a sportág
szerelmeseiként fel is kerekedtek és meg sem álltak mondjuk
a múlt hétvégén zárult olaszországi Giro d'Italiáig. A már
több mint száz esztendõs múltra visszatekintõ kerékpáros
Olasz körverseny néhány kanizsai sportolónak ezúttal nem
csupán szurkolóként maradt
emlékezetes, lévén fõszereplõink ki is próbálták  az adott
távok egy részét.
Moór Eszter és Radics Bálint
egy baráti társaság tagjaként a
99. Giro 12. és 13. szakaszát járták meg, s ahogy írtuk, nem csupán a szurkolás élményével gazdagabban térhettek haza. Bár, bõven megtapasztalhatták azt is,
milyen õrület keríti hatalmába a
taljánokat a verseny három hete
során...
 Tényleg fantasztikus a miliõje
a versenynek, ami ugye idén sem
Olaszországból, hanem ezúttal
Hollandiából rajtolt, tehát az olaszok is sikerrel vonnak be más országokat a körversenyükbe... 
kezdte azonnal Bálint.
 ... meg persze minket, szurkolókat, valamint amatõr sportolókat, hiszen a tavalyi után ez
már a második ilyen kiruccanásunk volt és rögtön a verseny közepébe csöppentünk  folytatta
Eszter, aki természetesen maga is
a kerékpározás elhivatottja. 

2016. június 2.

Megjárták a Giro kijelölt távjait
Idén a Noale-Bibione és a Palmanova-Cividale del Friuli szakaszokra érkeztünk, ami számunkra innen, tehát Kanizsáról
pontosan ideális, idõben is könynyen elérhetõ vidék.
 Ezek a távok a Veneto és Friuli tartományokban kijelölt részekként szerepeltek a programban és célszerû volt olyan kiindulópontot találni, melyrõl könnyen
elérhetõek ezen szakaszok egyes
részegységei, ahol az elhaladó
mezõnyt láthatjuk és persze a befutót is nyomon követhetjük 
vette át a szót ismét Radics Bálint.  Amikor eldöntöttük, hogy
ismét kimegyünk a körversenyre,
már tavaly októberben lefoglaltuk

a szállást, hiszen akkor jelölték ki
pontosan a mostani Giro szakaszait.

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

Elérhetõség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

Véradás - Vöröskereszt
A jövõ heti véradásaink a következõek:
2016.06.07. (kedd) 09:30 - 12:30 óra Kanizsa Plaza
2016.06.09. (csütörtök) 11:00 - 13:30 óra Kanizsai Dorottya Kórház
2016.06.09. (csütörtök) 15:00 - 17:00 óra Nagyrécse

Eddig inkább a szurkoló beszélt
az amúgy tízfõs kinti csapat két
megszólaltatottjából, de most jöjjön egy kis csavar a történetben.
 Az a lényeg, hogy amennyiben
ismerjük a szakaszt és kerekezünk is
egyben, az egyes résztávokat ki is

próbálhatjuk, vagyis nyeregbe pattantunk és jó néhány részt letekertünk  vázolta tovább Eszter a történéseket.  Adott vidéken ugyanis
csak addig van lezárva a szakasz,
ameddig a mezõny ott elhalad, így
mi is kellemes erõfelmérõt tarthattunk.

INGATLAN
Nagykanizsai belvárosi, önkormányzati, 40 m2-es, egyszoba+konyha+kamrás félkomfortos udvari lakásomat hasonló önkormányzatira
cserélném. Érd.: 0630-958-7390
(7777K)
Ne hagyja ki az állami támogatás
lehetõségét (Csok)! Nagykanizsán a
belvárosban, közel 700 m2-es építési
terület eladó. Családi és társasház
építésére is alkalmas. Érd.: 0630227-3294 (7759K)

 Már csak azért is, mert a friuli
részen azért voltak kemény emelkedõk, s ha nem is olyan szinten és
nem is pont annyit, mint a Giro profijai, azért teljesítettünk értékes kilométereket  tette hozzá Bálint, aki
Eszterhez hasonlóan a Teker Egyesület tagja és rendszeresen indul is
különbözõ versenyeken.  Mint
mondjak, valamennyiünk számára
ez is külön élményt jelentett a kint
töltött napok során.
A végére pedig még valami...
 Magyarországon el sem tudjuk
képzelni, egy-egy ilyen meghívásos
nagy profi kerékpáros körversenynek
micsoda kultusza van - lendült bele ismét Bálint.  Akis falvaktól a nagyobb
városokig, ahol elhalad a mezõny,
egyszerûen minden a Giro színeibe
burkolózik, az utak mentén pedig emberek tízezrei szurkolnak. Hogy alkalomadtán olyan ereklyéket is megszerezhessenek, mint például egy üres kulacs, melyet mondjuk az éppen elhaladó versenyzõ hajított el, miközben
egy-egy emelkedõn kapaszkodik felfelé. Maga a Giro tehát a profi világ,
egy nagy tradíciójú verseny és ember
találkozása is ebben a három hétben.
P.L.
Látóhegyen a szeszfõzdei megállóhoz közel felújításra szoruló,
90 m 2-es központi fûtéses, lakás
fürdõvel, 1100 m 2 területtel, gyümölcsössel eladó. Érd.: 0630-3882670 (7781K)

Adja fel
apróhirdetését
lapunkban!
Lakossági apróhirdetés 15
szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft), másodiktól 400
Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft).
Vállalkozási apróhirdetés 15
szóig 1600 Ft, másodiktól
800 Ft.

2016.06.06.
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Egyed Balázs felnõtt magyar bajnok
Egyed Balázs (képünkön edzõjével, Szatmári Zsolttal) a felnõtt
szabadfogású birkózó országos
bajnokságon elsõ helyet szerzett.
A fõvárosban  konkrétan a Megyeri úti jégcsarnokban  megrendezett ob-n 57 kg-ban lépett
szõnyegre a kanizsai sportoló és
végül bajnok lett súlycsoportjában.
A Kanizsai BSE junior szabadfogású Eb-re frissen kijutott sportolója esetében nem volt egyértelmû, hogy a felnõtt országosnak nekivág, mégis edzõjével, Szatmári
Zsolttal arra jutottak, hogy vállalják a kihívást, még ha ez fogyasztással is kellett, hogy járjon.
S milyen jól tették, hogy az indulás mellett döntöttek, hiszen Balázs a 11 fõs mezõnyében úgy dolgozott, mintha telített lett volna a
súlycsoport, vagyis négy gyõztes
meccsre volt szüksége az aranyéremhez. Valamennyi akadályt sikerrel vette, így felnõtt magyar

bajnoki címet ünnepelhetett a kanizsai kiválóság szabadfogásban.
 Súlycsoportomban, ahogy én
is, inkább utánpótláskorú versenyzõk voltunk, ettõl függetlenül nagyon boldog vagyok, hogy felnõtt
bajnoki címet szerezhettem 
mondta Balázs, akit már Mátraháza felé tartván értünk utol. 
Meccsrõl meccsre lettem jobb, de
a legnehezebb az elõdöntõ volt,
annak keretében egy kötöttfogásban junior Eb-n már harmadik versenyzõvel találkoztam, de sikerült
nyernem. Pihenõ azonban nincs,
hiszen már a szabadfogású junior
válogatott kerettel elkezdtem az
edzõtábort a korcsoportos Európabajnokságra, melyet három hét
múlva Bukarestben rendeznek.
 Ez egy roppant szép siker egyesületünk életében, hiszen a sportág
modernkori nagykanizsai történetében ilyenre, felnõtt bajnoki cím
megszerzésére nem volt még példa 
vette át a szót Balázs trénere, Szatmári Zsolt.  Ugyanakkor óvatosnak

is kell lennünk, versenyzõmre ezzel
nem szabad túlzott terhet rakni, mivel a nemzetközi szint ettõl azért

még messzebb van. Õ ezzel tisztában
van és kész is fejlõdni, ami ebben a
korban is a legfontosabb tényezõ.
P.L.

Szolnokon kezdtek a kanizsaiak

A Magyar Sárkányhajó Bajnokság elsõ fordulóját rendezték
Szolnokon és a népes mezõnyben
a Nagykanizsai Vizisárkányok
SE (NAVI SE) egysége is ott volt
(képünkön).
Az idei magyar sárkányhajó bajnokság (MSB) programja hat fordulóból áll, ezek közül volt az elsõ
kör a szolnoki. A NAVI SE közel
harminc fõvel vehetett részt, öszszességében pedig 17 csapat várhatta a rajtot. A kanizsaiakra öt futam várt, ebbõl négy 500 méteres,
majd a végén egy 2000 m-es viadal.

Elõfutam, középfutam, elõdöntõ, majd Bdöntõ  így alakult a
dél-zalaiak programja és a mindent eldöntõ futamban 450 méterig uralták a pályát a nagykanizsa-

iak, a végsõ hajrában azonban a
Gyõr együttese jobbnak bizonyult
és a NAVI második lett.
2000 méteren üldözéses versenyben mérték össze erejüket a résztvevõk és a jól elkapott rajt után
egyenletes, erõteljes húzásokkal
falták a métereket a navisok. Az
utolsó fordulás után az összeszokott
egységük remek hajrával ért célba.
NAVI eredmények a szolnoki fordulóban: 500 m összetett 8. helyezés
(ami a B-döntõ ezüstérmét takarja),
2000 m összetett 7. helyezés.
Szombaton pedig már a Csónakázó tónál találkozhatnak a sárkányosok, hiszen a reggeli óráktól
kezdõdik a VIII. Nagykanizsai
Sárkányhajó Roadshow és Sulisárkány bajnokság.
P.L.
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Kanizsa Európabajnokságra készül
Július 30. és augusztus 6.
között a nagykanizsai Csónakázó-tó ad otthont az M Osztályú Hajómodellek Európabajnokságának, tudtuk meg a
tó partján tartott sajtótájékoztató keretében a szervezõktõl.
Ahogy azt bevezetõjében Cseresnyés Péter államtitkár és Dénes Sándor polgármester is kiemelte, Kanizsa örömmel látja
vendégül a hajómodellezõk szépszámú hadát a kontinens valamennyi szegletébõl, hiszen a település sokat is tett azért, hogy ez
az Európa-bajnokság a dél-zalai
városba költözhessen egy hétre.
A sportszakmai dolgokra térve, Lekszikov Zsolt, a Canissa
Modellezõ Sportegyesület elnöke kifejtette, elõreláthatólag
14-15 ország modellezõi érkeznek majd a Csónakázó-tóhoz,
mezõnyük pedig 150-200 tagra
rúg majd, amihez természetesen csatlakozik az egyes csapatok, válogatottak kísérõszemélyzete is. Egy-egy nevezõ
versenyzõ több hajóval is rajtolhat, ami a járgányok létszámát akár háromszázra is feltornázhatja. Kanizsai részrõl a magyar nemzeti együttes tagjaként
Boti Ferenc például F1 15 ccmes kategóriában is rajtolhat, míg
a junioroknál a CMSE-t
Szabadics Kolos képviselheti.
Az Európa-bajnokság megnyitójára egyébként július 30-án,
az Erzsébet téren kerül sor, míg a
kontinensviadal eredményhirdetését a tónál tartják augusztus 6án. A rendezvény alatt természetesen számos kísérõprogram is
várja az érdeklõdõket, akik a
szervezõk reményei szerint mind
nagyobb számban látogatnak ki
a Csónakázó-tóhoz.
P.L.

Két ob-n is remekeltek
Káptalantóti és Kaszó térsége adott otthont a rövid, valamint a sprint távú duatlon országos bajnokságoknak. A nagykanizsai színeket képviselõ
sportolók idén is remekeltek kategóriáikban,
Korcsmárosné Vig Rozália (TRI-CO Triaton Klub)
például a nõi amatõrök között az 55-59 esztendõ-

sök korosztályában mindkettõn a legjobbnak bizonyult. A rövidtávú duatlon ob-n a fiataloknál
Vránics Álmos elsõ versenyén pedig bronzérmet
szerzett. Ezen túl sprint ranglistaversenyen a 3539 éveseknél Vaskáné Holló Adriennt elsõként köszönthették kategóriájában.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. június 30-ig érvényes.

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

Kövesse híreinket

honlapunkon
és Facebook oldalunkon is.

www.kanizsaujsag.hu

