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A legkiválóbb tanulókat és felkészítõ
tanáraikat díjazták a tanévzárón
A 2015/16-os tanév hivatalos
tanévzáró rendezvényére került
sor a minap a Hevesei Sándor
Mûvelõdési Központban. Az immáron hagyományos eseményen
egyben a tanév legkiválóbb
nagykanizsai általános és középiskolás tanulóit és felkészítõ tanárait is díjazták.

Kövessen
minket

honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu

A rendezvényen Dénes Sándor
polgármester mondott köszöntõt,
melyet egy Paolo Coelho idézettel kezdett.  Az igazi hagyomány az, hogy a mester sohasem
mondja meg a tanítványának,
hogy mit csináljon. Csak útitársak õk, akik együtt szembesülnek
a rácsodálkozás nehéz élményével, amikor ajtók csukódnak be,
és horizontok nyílnak meg elõttük, amikor a folyók keresztezik
az útjukat  amelyeken nem át-

kelni kell, hanem végigmenni 
idézte a brazil írót a polgármester.
Hozzátette, tanáremberként évtizedek óta hisz abban a hagyományban, amely Paolo Coelho
szavaiból rajzolódik ki. Miszerint, az emberi tudás gyarapítása,
a méltó emberré válás folyamata
valóban egy út, amelynek kezdete
a múltban gyökerezik, vége pedig
a távoli jövõben végzõdik. Útközben pedig útitársakká válik a tanár és diák, mester és tanítvány,
múlt, jelen és jövõ, hagyomány és
újítás.
 Együtt csodálkozunk rá az
elõttünk kibontakozó horizontra,
a jövõre, mert együtt, mindanynyian elsõként tapasztaljuk meg
azt. Az különböztet meg minket,
hogy a pedagógusok már a hagyomány talapzatán tudnak járni,

és így tekintenek az újra, a diákok pedig most tanulják a járást
 mondta a polgármester, majd
hozzátette, a pedagógusok és felkészítõk képviselik a tapasztalatot, azzal a szemlélettel, amelyet
Jorge Bucay, argentin író javasol,
miszerint A mester csak akkor
lép elõ, amikor már felkészült a
tanítvány. A mai nap ennek az
elõlépésnek a napja, mert a felkészült tanítványokat ünnepeljük.
 Önök, mint tanítványok pedig azzal a hittel tekintenek elõre,
amit Gauss, a híres matematikus
fogalmazott meg, idézem: Nem
a tudás, hanem a tanulás, nem a
birtoklás, hanem a szerzés, nem
az ottlét, hanem az odaút szerzi a
nagyobb örömet  emelte ki a
polgármester. Ezt követõen gra(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
tulált minden tehetséges fiatalnak, aki a város közössége elõtt
kiváló tanulmányi teljesítménye
okán elismerésben részesült.
Majd köszönetét, és egyben a város gratulációját is kifejezte
azoknak a pedagógusoknak és
felkészítõknek, akik teret nyitottak azon tehetséges fiatalok kíváncsiságának és tanulni vágyásának, akik elismerésben részesültek kiemelkedõ szakmai tevékenységük eredményeként.
 Köszönet a munkájuknak,
mellyel igazolták, hogy egy igazi
közösség számára a legfontosabb
a hagyomány megismerése, átadása és a jövõvel való összekapcsolása. Az Önök együtt végzett
munkája, az elmúlt idõszak sikeres eredményei azt bizonyítják
számunkra, hogy hozzátettek a
közös épületünkhöz egy olyan
téglát, mely Önöket, és remélhetõleg mindannyiunkat is elõbbre
visznek egy sikeres jövõ irányába szólt a polgármester. Az elmondottakhoz hozzátette, éltek
azzal az eséllyel és lehetõséggel,
mely tehetségükbõl és szorgalmukból fakad. Nem kímélték önmagukat attól, hogy a könnyebb
és egyszerûbb utat járják, így
példát mutattak a világ elõtt. Ezt
jutalmazzák hálával és köszönettel.
 És egyben azt szeretném kívánni mindannyiuknak, hogy
mindig legyen energiájuk önmaguk fejlesztésére, mindig legyen
hitük abban, hogy érdemes kihozni magukból a legkiválóbbat.
Richard Bach amerikai író szavaival szólva, idézem: Amit a hernyó a világ végének tekint, azt a
mester pillangónak nevezi. Lássák így a világot és önmagukat.
Sok sikert kívánok Önöknek a jövõben is  zárta a szavait a polgármester.
Ezt követõen adták át a tanév
legkiválóbb nagykanizsai általános és középiskolás tanulóinak és
felkészítõ tanárainak a díjakat,
melynek részletes listáját a
kanizsaujsag.hu oldalon, hasonló
címû anyagunkban tekinthetik
meg.
V.M.

2016. június 9.

Nem lesz második Trianon!
Mert nincsen határ ottan,
ahol egy nyelvet beszélnek! 
Száznál több gyermek  öt kanizsai iskola kórusa  énekelte a lezárt Fõ utcán az Eötvös térre
tartva. Nem csak az Örökségünk
klipet készítõ Kanizsa TV kamerázott földrõl és levegõbõl. Járdán szaladva, boltajtóból, emeleti ablakból számtalan telefonos
felvétel született, valósággal felrobbant a kanizsai internet.
Nemsoká a tévé is feltölti a klipet
a YouTube-ra. A Nagy-Magyarország szobornál  vagy ahogy
egy korán eltávozott zalai
földink nevezte  a Minden Magyarok Emlékmûvénél a Himnusz után Cseresnyés Péter munkaerõpiacért és képzésért felelõs
államtitkár, Nagykanizsa és a
térség országgyûlési képviselõje
szólt a megjelentekhez.
1920. június 4-dikén a magyar
nemzet darabokra hullott. A cél talán az volt, hogy eltöröljék, hogy
végleg eltûnjön a történelem színpadáról. Azonban 2010. június 4én, a kétharmados többség májusi
döntése nyomán, lélekben  hivatalosan is!  újra egyesült. Ez a nap
tehát nemcsak gyásznap  hanem a
remény, a Nemzeti Összetartozás
Napja is. A törvényt, immár 6 éve,
302-en szavaztuk meg. Mi, a magyar nemzet döntõ többségének támogatását érezve mondtunk igent
arra a kérdésre, hogy országhatárok
felett összetartozunk-e magyar testvéreinkkel. Akkor, 2010-ben, 55-en
nemmel szavaztak, és 12-en tartózkodtak. A korabeli híradásokból
visszakereshetõ, kik voltak õk És
megnézhetik azt is, ma õk hogyan
érvelnek, dolgoznak Magyarország
és a magyar nemzet ellen  nemzetközi támogatóikkal karöltve!
A 2010-es döntéssel az elszakított, de a küzdelemben helyt állt
nemzetrészek elõtt tisztelegve
nyilvánítottuk ezt a napot a Nemzeti Összetartozás Napjává, és jelezte a nemzet ezzel a döntéssel azt
is: Magyarország nem hagyja magára a hivatalos határain kívül élõ
magyarságot sem. Nem, mert min-
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den magyar felelõs minden magyarért, éljen bárhol ezen a Földön. Mert nemcsak az a magyar,
aki Magyarországon él. Az a magyar, aki annak vallja magát, és
úgy is cselekszik! A nemzetközi
ármány pusztító erejét évszázadok
óta érezzük. Hol Keletrõl, hol
Nyugatról támadva  de a magyar
nemzet mindig útban volt. Akartak
már bennünket már Mohamed követõi leigázni, vagy mások kötelezõen ateistává tenni.
Voltak akik gyarmatként tekintettek ránk, s így bántak velünk. Százezrek haltak meg emiatt  a csatatéren, a börtönökben, a munkatáborokban. És most megint a tönkretételünk a cél! Csak más az eszköz. A
soros ellenfél most a jog, a megfélemlítés, a szankciók eszközével
támad. Most nem határokat akarnak
átrajzolni, most már az egész országok kellenek  benne a miénk  nekik. Mert ne tévedjünk, a kötelezõ
betelepítési kvóták errõl szólnak.
Amit lassan száz éve nem tudtak elérni, azt most hirtelen akarják. Szellemileg leigázni. Megtörni. Megváltoztatni. Felolvasztani  és így
gyengíteni - a magyar nemzetet!
Mindez Trianonban nem sikerült, pedig ez volt a cél. Miért sikerülne most?! És látható, ami erõt
adhat, hogy nem vagyunk egyedül!
Nem kell félnünk bátran kiállni országunk és nemzetünk érdekei
mellett! Velünk vannak a lengyelek, a csehek és a szlovákok ebben,
és velünk vannak még nagyon so-

kan, akik egyelõre csak baráti beszélgetésekben mondják el véleményüket, de hamarosan eljön az
idõ, amikor õk is a sarkukra állnak.
És ne tévesszen meg senkit a külföldi, úgynevezett hivatalos politikai vélemény. Európában egyre
többen  civilek, polgárok - a magyar álláspontot osztják. Európa
meggyengült immunrendszerét 
mint oly sokszor az évszázadok során  Magyarországot, a magyar
nemzet védi meg! De a harc nehéz
lesz. Kellünk hozzá mindannyian!
Országunkat, nemzetünket, hitünket és biztonságunkat nem áldozhatjuk fel! Gyermekeink és unokáink jövõjét nem vehetik el az új
honfoglalók, a hitterjesztõk és nemzetközi szövetségeseik.
Kedves Emlékezõk!
A trianoni térképen elveszítettük
a kincses Kolozsvárt, a Rákócziak
Kassáját, a koronázó Pozsonyt, Temesvárt vagy a vértanúk városát,
Aradot. De az elszakított területeken élõ magyarokat sohasem veszítettük el. A határok ugyan elválasztottak bennünket, de minden
más viszont  így a közös múlt, a
nyelv, a hagyomány  összekötött.
Még akkor is, amikor a kommunista diktatúrák itthon és a szomszédos államokban ezt tiltani akarták.
És tessék megnézni, 2010-ben kik
voltak az 55-ök, akik nemmel szavaztak, vagy tartózkodtak a nemzeti
összetartozás szavazásakor! És tessék megnézni, hogy korábban,
2004-ben, a szégyenteljes népszava-
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zás elõtt, kik kampányoltak a nemzeti összetartozás ellen. És tessék
megnézni azt is, hogy most, egy
nemzetközi, de nemzetellenes kampány részeként, ahhoz csatlakozva,
kik hadakoznak leginkább a nemzeti, a magyar érdekek ellen!
Õk a trianoni diktátum szellemi
örökösei  párttól, színtõl függetlenül. Nemcsak Brüsszelnek, nekik is üzennünk kell! Nem lesz
második Trianon!
Cseresnyés Péter beszédét követõen a résztvevõk egy harmadik
osztályos kislány elõadásában
meghallgatták Erdélyi József Kék
Miatyánkját. 1974-ben a tengerentúlon egy kis magyar ezzel köszöntötte a számûzött hercegprímást. Majd Kodály Esti dala csendült fel, 1991-ben ennek hangjainál lépte át a határt, tért haza a bíboros koporsója. A múlt, a jelen és
a jövõ magyarjai közötti szövetséget fejezte ki e két mozzanat.
Kovács Gergely (1974) posztulátor, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány ügyvivõje lépett
a mikrofonhoz:
A Nemzeti Összetartozás Napja
a jelenrõl és a jövõrõl szól, hogy a
személyes és közösségi traumákat
hogyan tudjuk jóra fordítani. Ahogyan Mindszenty bíboros 1947ben  amikor a 2. világháborút lezáró békeszerzõdést aláírták  azt
kérte imádságában szeretett magyarjainak a Jóistentõl  idézem ,
hogy ez amásodik hajótörés a javunkra és üdvünkre váljon! Alapítványunk tavaly közzétette a teljes,
csonkítatlan Emlékiratokat, abból
idézek: Ifjúságom nagy élménye
volt a Kárpátoktól védett ép és
egész Magyarország. Az ország
történelmét már fiatalon jól ismertem, megtanított arra, hogy a honfoglalást tulajdonképpen Szent István fejezte be, amikor Krisztushoz
vezette népét s kereszténnyé tette
állami és társadalmi berendezkedésünket. A sajátosan magyar Mária
Országa eszme azt jelenti, hogy
Mária védi országát, mi pedig érvényre juttatjuk állami és társadalmi életünkben is az evangéliumi tanítást.  Nagyon modern ez a gondolat, hogy az evangéliumi tanításnak érvényre kell jutnia a társadalmi életben. Mi ez a társadalmi tanítás a hétköznapi életben? Nagyon
egyszerû: emberség, összetartozás
és szolidaritás. Majd így folytatja a
hercegprímás: Hosszú életemben
nagy magyar tragédiák tanúja lettem. Még a hittudományi fõiskola
padjaiban ültem, amikor ránk szakadt az elsõ világháború. Az elsõ

kommunizmust, mint fiatal hittanár
fogságban éltem át, s éppen elfoglaltam a zalaegerszegi plébániát,
amikor nemzetünkre rákényszerítették a trianoni békeparancsot.
Trianonban darabokra tépték a Máriának felajánlott Országot. Aki a
természetfölötti hit szemével meri
nézni vagy mérni a nemzetek és
népek tragédiáit s nem kizárólag
egy pozitivista oknyomozó történetírás pragmatikus módszereit alkalmazza rájuk, az jogosan gondolhat arra, hogy az ország talán azért
került lejtõre, mert szellemében
sokban már elpártolt a szentistváni
alapoktól a századforduló óta; úgy,
mint a Muhi és a Mohács elõtti
években is. Keresztény hívõk ítéletében a hasonlóságok nagyon elgondolkoztatóak.
Kanizsa felé tartva magam is
ezen gondolkoztam, mert fontos a
saját felelõsségeinket figyelni és
megtalálni, nem csak személyes
életünkben, hanem egy nemzet
életében is. Mi vezetett a széteséshez, és mi építheti ma a nemzeti
összetartozásunkat. Ehhez Mindszenty József gazdag életpéldájából szeretnék meríteni. Elsõként az
õ hitének és magyarságának nagyon egyszerû, nagyon személyes
és nagyon hiteles átélését említem.
Falusi környezetébõl, az õ drága
szüleitõl, közösségétõl tanulta,
örökölte és vitte magával. Nagyon
szépnek tartom, hogy hiába lett érsek, bíboros, világhírû magyar, ez
az egyszerû hite, egyszerû közösségi tudata, magyarságérzete hatotta át egész életében. Csehimindszentrõl hozta magával szociális
érzékét is. Egy kis faluban természetes, hogy összetartanak, hogy
segítik egymást. Ezt vitte tovább
zalaegerszegi plébánosként, majd
püspökként is, közéleti tevékenysége a rábízott hívek segítésének
eszköze volt. Háromszor szenvedett rabságot, az elsõ kommunizmus alatt, a nyilas-náci idõkben és
1948-tól újra a kommunisták börtönében.
Hadd meséljem el zárójelben,
amit nagymamámtól hallottam. Õ
megleste, amint a bíboros úr egy
bérmálás után egy félreesõ kápolnában imádkozik. Nagymamám
úgy érezte, az összmagyarság minden gondja a bíboros vállára nehezedik. Késõbb a börtönben is megtalálta az értelmet és a célt, szenvedését felajánlotta az összmagyarságért, így lett a börtönben is
aktív hercegprímás, a magyarság
jövõjéért imádkozó fõpásztor.
Megáld titeket a kiszabadított,

de szívében rab Mindszenty  írta
1956-ban az õt kiszabadító újpesti
nemzetõröknek. Szívében rabja
volt õ a magyarságnak és katolikus
egyházának. Alapítványunk honlapjára fõ idézetnek választottam
tõle e sorokat:
Isten fiatal. Övé a jövõ. Õ nemcsak a múlt, a hagyományok tudója vagy féltékeny vigyázója, hanem az újnak, a fiatalnak, a holnapnak az elõhívója is egyénekben
és népekben, akik nem adják föl
magukat. Ezért nincs helye a csüggedésnek.A mi szívünk megremeghet a nehéztõl, az ismeretlentõl, a lehetetlennek látszótól, Isten
azonban az egyének és nemzetek
jövõjét sokszor a lehetetlennek látszó holnapba rejtette el; nekünk
kell nekilátnunk, hogy azt elõhozzuk. És mintha elõre látta volna a
mi mai félelmeinket, kétségeinket,
ugyanakkor a nemzeti összefogás
iránti mélységes vágyunkat, hangsúlyozta: Egy nemzet fölemelkedése mindig a mai napon kezdõdik. A fásultakban is izzik a parázs
a hamu alatt, csak a tûzre várnak.
Isten így teremtett bennünket, embereket: az igaz és jó meg szép
utáni vágyat nem lehet kioltani az
ember szívében-lelkében. Ez erõsebb tény, mint a reménytelenség
és csüggedés a remény és a bizalom elsõdleges polgárai az emberi szívnek.
Nagyon egyszerû és letisztult tehát Mindszenty bíboros üzenete,
és az összetartozás napján a legfontosabb tényezõre irányítja a figyelmünket. Azt szeretném, ha ezt
Õ maga mondaná el Önöknek. Befejezésül Kovács Gergely telefonját a mikrofon elé tartva közvetítette  mintegy az örökkévalóságból  a bíboros hangját: Mindenki egy magyar falevél egy közös
magyar fáról. Ezeknek a faleveleknek, a vihar akármennyire tépi
õket egymástól, szeretetben mindig jobban kell közelíteniük egymáshoz...Kérve kérlek benneteket,
szeressétek egymást és a családi
körökben és társadalmi körben
forróbb legyen az egymás iránt való szeretet, mint talán esetleg régebben volt. És remélem, a magyarságtok és hitetek erõsödik, ebben legyen az Isten kegyelme veletek. Áldásom küldöm, Mindszenty
József.
A koszorúzás után egy hölgy
megkereste a posztulátort. Veszprémi püspökként még õ bérmálta
Kanizsa
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Hortobágyi
Kényszermunkatáborokba
Elhurcoltak Egyesülete
tisztelettel meghívja Önt 2016.
június 17-én (pénteken)
15.30 órára, hogy együtt
emlékezzünk a Nagykanizsáról
és környékérõl történt
bevagonírozásokra.

Helyszín

Nagykanizsa Vasútállomás
(Nagykanizsa,
Ady Endre u. 63.)
Eötvös Péter elnök
Dénes Sándor polgármester

Program
Himnusz
Emlékezõ beszédet mond:
Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ
Ének, szavalat
Koszorúzás
Szózat
A másnapi, a Hortobágyon
11 órakor kezdõdõ megemlékezésre
városunk buszt indít, melyre a
0693-738-776 telefonszámon június
15-ig lehet jelentkezni.

A nyári ötvenhatos ünnep
Tisztelettel hívjuk városunk és
térsége lakóit a június 16-án,
csütörtökön 17 órakor az 56-os
emlékkertbe, a kopjafához.
Nagy Imre miniszterelnök és
mártírtársai 1958-as kivégzésének évfordulóján a forradalom
és szabadságharc hõsi halottai,
a megtorlás áldozatai elõtt hajtunk fejet. Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnökének beszédét követõen valamennyi
résztvevõ egy-egy szál virággal
fejezi ki tiszteletét  a Nagykanizsai Polgári Egyesület hagyományainak megfelelõen.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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100 éves a Vízmû

Alapításának 100. évfordulóját ünnepelte a legrégebben mûködõ víziközmû társaságok közé
tartozó Dézalai Víz- és Csatornamû ZRt. A társaság 107 tulajdonossal Zala és Somogy megye
103 településén van jelen a
víziközmû szolgáltatásaival. Az
ott élõ több mint 130 ezer felhasználónak szolgáltat ivóvizet
966 km hosszú csõvezetéken és
több mint tízezer bekötésen keresztül. A 738 km hosszú szennyvízcsatorna hálózatán pedig öszszesen 67 településnek biztosítja
a szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást a zrt.
Sormáson, az István Fogadóban
megrendezett jubileumi ünnepséget Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára, Nagykanizsa és térsége
országgyûlési képviselõje nyitotta
meg. Köszöntõ beszédet mondott:
dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmûszabályozási Hivatal (MEKH) elnöke, Kun Csaba,
a MEKH elnöhelyettesi tanácsadója, Kurdi Viktor a MaVíz elnöke és
Dénes Sándor polgármester. Ünnepi beszédet mondott Kassai Zoltán, a Délzalai Víz- és Csatornamû
ZRt. elnök-vezérigazgatója.
Az egyetlen igazi biztonságot,
amit egy ember elérhet az életben,
a felhalmozott tudás, tapasztalat és
képesség jelenti A siker pedig
annyit jelent, hogy épp azokkal a
képességekkel rendelkezünk, melyekre egy adott pillanatban szükség van.
Cseresnyés Péter államtitkár
Henry Ford közel 100 éves örökbecsû gondolatával köszöntötte a
megjelenteket.  Azért választottam a citált idézetet Fordtól, mert

úgy vélem, azt a lényeget fogalmazta meg egy ember életére vonatkoztatva, vagyis a siker és a
biztonság legfõbb kritériumát,
amely egyaránt igaz a szakmai elkötelezettségre, és igaz egy vállalat és egy közösség életére. Amit
egyénenként elérhetünk az életben, az annak a képességünknek
köszönhetõ, hogy a felhalmozott
tudást alkalmazzuk és alkalmazni
akarjuk a megoldandó problémára.
Hogy megtaláljuk meglévõ tapasztalatunk tárházában azt a módot,
amely minket valódi megoldásra
és sikerre vezet el  hangsúlyozta a
politikus, majd városunk jelmondatát belefûzve folytatta a gondolatait:
 Ha a legnagyobb hatású civilizációt, a Római Birodalmat tekintjük mintának, láthatjuk, hogy
fennállásának évezredes kultúráját
és stabilitását az a szemlélet teremtette meg, hogy igazán csak akkor
tud a távolba tekintõen naggyá válni egy közösség, ha az alapjai
megkérdõjelezhetetlenül erõsek és
megbízhatóak. Mindez a szellemiség a hitükben, a jogrendszerükben és a mûvészetükben egyaránt
jelen volt, de a várostervezés és a
mélyépítészet területén alkottak
igazán páratlant. Kiváló épületeik
és palotáik mellett az úthálózatuk,
de fõként, a csatornahálózatuk és
vízmûveik mai fogalmakkal mérve
is nagyszerû mûremekek, amelyek
megalkotásakor nem nélkülözték a
befektetett energiát, a felhalmozott
tudást és tapasztalatot. A rómaiak
úgy kezdtek önmaguk kultúrájának felépítésébe, hogy még kis városként mertek nagyot álmodni, és
a nem látható csatornáikat, vízmûveiket is a legnagyobb alapossággal építették meg és gondozták. A
vízre, annak elvezetésére és tisztí-
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tására építették fel világukat, felelõsségteljes jövõjüket.
Ezt követõen tért rá köszöntõjében az államtitkár a helyi cég felelõsségteljes munkájára:
 Egy egész térség ellátottságát
kell biztosítania nap, mint nap egy
olyan világban, ahol a víz és a közmûvek megléte és állapota lassan
lét- és sorskérdéssé válik. Földünk
legnagyobb területén, sõt Európa
országaiban is a legsúlyosabb
problémát jelenti, ezért lehetünk
büszkék arra, hogy nemzetünk és
térségünk hajdan biztos alapokra
építkezett, és közmûrendszerét komoly szaktudással alapozta meg,
és tartja fenn mindmáig. Ahogy az
Önök szakmai közössége is, amely
100 éves fennállása során képes
volt elérni, hogy természetes legyen számunkra, itt élõk számára,
hogy a vízcsapot kinyitva mindig
tiszta, jó minõségû vizet ihassunk.
Magyarország ellátottsága és közmû fejlettsége tehát szinte egyedülálló még európai viszonylatban
is, szemben más országokkal, ahol
ez csupán vágyálom lehet. Mindez
rávilágít, hogy nagy értékünk a
víz, és az a tudás és tapasztalat is,
amely e közös kincsünk meglétén
alapul. Akár itt Nagykanizsán és a
térségben, ahol ma már érdemes
világossá tenni, hogy ez a kincs és
ez a tudás, mely itt megtalálható,
köszönhetõen a 100 éves Délzalai
Vízmûnek is, nem természetes,
nem ajándék. Hanem érték, a legfõbb értékeink egyike, amely a
XXI. század legnagyobb kihívása
is egyben az ivóvíz hiánya és a
közmûvek fejletlensége miatt.
Még a jelenleg is zajló és várhatóan a közeljövõben egyre súlyo-

által fel is értékel minket. Ezért
fontos, hogy tisztában legyünk értékeinkkel, becsüljük meg a magyar, a nagykanizsai szaktudást, a
felhalmozott tapasztalatot, mert ez
a mi kultúránk alapja is egyben 
hangsúlyozta. A jubileumi ünnepség üzenetét tolmácsolva az államtitkár kijelentette:
 Amikor itt állunk a 100 éves
Délzalai Víz- és Csatornamû ZRt.
rendezvényén, és ünnepeljük az eltelt évszázad munkáját, egyben a
saját értékeinket, kultúránkat is
ünnepeljük, hogy hitet tegyünk
elõdeinkért, és természetesen a jövõ generációiért. Fontos tehát,
hogy kiálljunk önmagunkért, és
üzenjünk a mindezt másként gondolóknak, mert a mi értékeink, az
Önök által is megteremtett értékek
nem lehetnek készen kapott ajándékok mások számára sem.
Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentõ erõt fejtenek ki.  Kölcsey Ferenc sorait idézte meg befejezésül Cseresnyés Péter e szép
napon, mert nemzetünk nagyjának
gondolata világítja meg a maga
egyszerûségében, hogy mit ér a mi
személyes munkánk, egyéni törekvésünk, ha egy nép akaratának
egységében fejezõdik ki.
Dr. Dorkota Lajos, a MEKH elnöke köszöntõjében a szép múltról, a jelenrõl és a jövõrõl is beszélt. A hivatal legfontosabb dolga
az ellátás-biztosítás garantálása 
jegyezte meg.  Biztosítani kell a
megfizethetõ vizet, és azt az életminõséget, amit megszoktak az
emberek. Ez nehéz feladat, amit
véleménye szerint megoldották
Nagykanizsán. Bárhova megy az

sabb problémává váló közel-keleti,
de fõként afrikai országokból való
népvándorlás egyik oka is a víz hiányából adódik, ami Magyarországot stratégiai szempontból különösen súlyos mértékben érinti, és ez-

országban, az elsõ kérdése egy
vízmû vezérigazgatónak az, hogy
mi lesz a vízmû adóval, hiszen ez
sújtja a legjobban õket. Mi vagyunk az engedélyezõ, önök az engedélyesek. A korábbi 400

22.qxd

2016.06.08.

10:54

Page 5

Kanizsa  Jubileum

2016. június 9.
víziközmûbõl megmaradt 40 cég
munkáját figyelemmel kísérve elmondhatja, kiválóan dolgoztak,
ugyanakkor azt is látja, hogy ez az
adó miként sújtja a cégeket, amihez kapcsolódik még a rezsicsökkentéssel járó bevétel kiesés. Ennek érdekében a jogszabály módosítására tesznek javaslatot. A hivatal azt javasolja, hogy az adó létszámarányosan és ne folyóméter
arányosan módosuljon, mert az
utóbbi a vidéken, kistelepülésen
mûködõ cégeket sújtja jelentõsen 
hangsúlyozta Dorkota Lajos.
Kun Csaba, a MEKH elnökhelyettesi tanácsadója dr. Szalóki
Szilvia elnökhelyettes képviseletében olvasta fel a köszöntõjét:  A
cél ma is ugyanaz, mint 100 éve: a
fogyasztói igények kielégítése folyamatos bõvítéssel, újabb vízbázisok bevonásával, technológiai
fejlesztésekkel, magas színvonalú
üzemeltetéssel. A vízmû mindig a
helyi lakosság, az ívóvízellátást, a
szennyvízelvezetést és tisztítást
igénybevevõ fogyasztók érdekeit
tartotta szem elõtt. Néhány éve a
víziközmû-szolgáltatásról szóló
törvény hatályba lépése jelentett
újabb kihívást, melynek az elsõk
között megfelelve kapta meg a társaság a víziközmû-szolgáltatói
mûködési engedélyt 2013 októberében.
Kurdi Viktor a MaVíz elnöke
köszöntõjében kiemelte: Ez a 100
év nem csak eltelt, hanem megtelt.
Megtelt tartalommal, új mûvekkel,
új technológiákkal, hivatástudattal
bíró szakmailag felkészült munkatársakkal, akik a nap 24 órájában
végzik a munkájukat, és hozzájárulnak a magas színvonalú víziközmû-szolgáltatáshoz. A jövõre
vonatkozóan is tett néhány kijelentést. Nem fenntartható az a pálya,
amelyen most az ágazat halad. Negyedik éve terheli cégeiket a közmûadó oly módon, hogy beszûkíti
a lehetõségeket és veszélyezteti a
három fõ célkitûzést. Elsõdleges
célként azt tûzték ki, hogy láttassák a döntéshozókkal az ágazat valós problémáit, amit elsõsorban a
közmûadónak tulajdonítanak. Mihamarabb szükséges a kivezetése,
vagy olyan mértékû átalakítása,
ami a három alapcél  üzembiztonság, szolgáltatási színvonal, megfizethetõség , érdekében biztosítja a víziközmû-szolgáltatás eredményes mûködõkését.
Az aratás csak azokhoz jön el,
akik ültetnek, akik elvégezték a
munkát. Köszöntõjét Dénes Sándor polgármester Jim Rohn, ameri-

kai filozófustól vett idézettel kezdte:  E szavakból egy õsi igazság
visszhangzik felénk, mely a mai
napon  amikor is a Délzalai Vízés Csatornamû ZRt. megalakulásának 100 éves évfordulóját ünnepeljük  különösen aktuális és
igaz. E szavak ugyanis kimondják
nekünk, akár egy erkölcsi parancs,
hogy egy közösség csak akkor tud
igazán naggyá válni, ha a kezdetekkor elõrelátóan alapozza meg a
jövõjét, majd pedig elvégzi azt a
munkát, amit az idõ és a kihívások
rá kiszabnak. És közben nem felejti el átadni tudását és tapasztalatát

tésével mintát adtak a szakmai
munka szeretetére. Értéket teremtettek, ami kötelez minket, utódokat is arra, hogy megbecsüljük
õket, de önmagunkat is. Ezért tölt
el örömmel és büszkeséggel, hogy
ma itt állhatok, mert tudom, hogy a
cég jelenének vezetõi és dolgozói,
akik hûen követik a 100 éves hagyományuk erkölcsi és szakmai
útmutatásait, méltók e vállalat hagyományaira  fogalmazott.
Így, itt ragadom meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a
magam és a város polgárai nevében az elkötelezett és sikeres mun-

a következõ generációknak, hogy
felelõsen biztosítsa az emberi, közösségi kultúra és civilizáció folyamatosságát. Vagyis, a saját
munkája megteremtette értékek
megõrzésének és átadásának folyamatosságát.
Mert minden ember, város és
minden közösség csak akkor tud
sikeressé lenni, ha az értékeire és a
hagyományaira támaszkodva megtalálja azt a néhány fontos területet, ami õrá jellemzõ, amit egyediségeként a világ elé tud tárni, amivel egyértelmûen azonosítják.
Nagykanizsa egy értékekben gazdag város  tért rá a polgármester a
jelen eseményre , de ezen értékeink felismerése és tudatosítása legalább akkora kötelességünk és feladatunk, mint a társadalom, a kultúra és a gazdaság fejlesztése. Hiszen e területek, hitem szerint, kizárólag az értékek mentén és azok
alapján erõsödhetnek, mint ahogy
a mag is csak termékeny talajban
növekszik és gyarapszik  szögezte le.
A Délzalai Víz- és Csatornamû
ZRt. 100 éves története annak bizonysága, hogy eleink ültettek, és
elvégezték azt a munkát, amely a
növekedés és a fejlõdés elõfeltétele. Büszkék lehetünk rájuk, mert a
vállalat felépítésével és mûködte-

kájukért, és gratuláljak a 100 éves
fennállását ünneplõ Délzalai Vízmû vezetõinek és minden munkatársának. Kívánom mindannyiunk
nevében, hogy legyen még sikeresebb a jövõ, folytatva az elmúlt
100 esztendõ fejlõdését, hogy városunk megmutathassa, büszkén
helyt tud állni a 21. század kihívásai közepette is  fejezte be méltató, elismerõ és optimizmust sugárzó mondatait, majd a város önkormányzata nevében emléklapot és
ajándékot adott át a cégnek, melyet Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató vett át.
Kassai Zoltán ünnepi beszédében kiemelte:
 Nagyon kevés cégnek adatik
meg, hogy a 100 éves évfordulót
megérje és gazdaságilag stabil,
szakmailag elismert cégként érje
meg ezt a kort, melyre társaságunk
minden dolgozója büszke lehet.
Alapvetõ célunk, hogy a fogyasztói és tulajdonosi elvárásoknak
megfelelve a nap 24 órájában
egészséges, friss ivóvizet szolgáltassunk fogyasztóinknak, valamint
a keletkezett szennyvizeket elvezessük és megtisztítsuk. A Délzalai
Vízmû ZRt. a 2012-ben megalkotott és elfogadott stratégiai tervében megfogalmazott értékek szerint legfontosabb: az ügyfélköz-
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pontúság, a szakképzett munkatársi gárda, a hitelesség, megbízhatóság, az erõteljes társadalmi szerepvállalás, valamint a víziközmû
szolgáltatási ágazatban az elõdökkel együtt eltöltött 100 éves szakmai tapasztalat.
A vízmû krónikájából is idézett
fel eseményeket, adatokat az elnök-vezérigazgató. Többek között
megemlítette, Nagykanizsa vezetékes vízellátásának története a
XIX. század végére és a XX. század elejére nyúlik vissza. A város
vízellátásának tényleges alapját az
1916-ban létesített honvédségi
vízmû képezte. A vízellátással egy
idõben szenny- és csapadékvíz
csatornát és szennyvíztisztító berendezést is létesítettek a 3600
ágyas hadikórház vízszükségletének kielégítésére. Viszonlag
gyorsan készült el 1927-ben a Teleki úton lévõ víztorony, ami a mai
napig is üzemel és a város egyik
emblematikus épülete. 1932-ben a
Sétakertbõl és a szomszédos kertekbõl kialakított területen megépítették a városi sportuszodát és
fürdõt. A II. világháborúból viszonylag kedvezõen került ki a Víz
és Csatornamû Vállalat, a harcok
egyedül a strandfürdõ gépházát
pusztították el. Az újjáépítés során
1950 volt az a dátum, amikor az
üzemvezetõség Nagykanizsai Víz
és Csatornamû Vállalat címmel
önálló gazdasági egységgé alakult.
A cég további története elolvasható abban a reprezentatív, 100 éves
a Délzalai Víz- és Csatornamû
ZRt. címû kiadványban, melyet a
jubileumi évfordulóra adott ki a
társaság.
Az ünnepség hivatalos része elismerések átadásával zárult.
Kurdi Viktor, a MaVíz elnöke
és Nagy Edit fõtitkár Nyíri Sándorné ügyfélszolgálati csoportvezetõt tüntette ki. A Nagykanizsai
Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége nevében dr. Polay József
oklevelet adományozott a 100
éves vízmûnek, melyet Kassai
Zoltán elnök-vezérigazgató vett
át. Az elnökség hozott még egy
döntést. Sok évtizedes, eredményes mûszaki fejlesztési tevékenységének eredményeként Kanizsai Gazdaságfejlesztési Díjjal
jutalmazta Kassai Zoltán vezérigazgatót.
Az eseményen felcsendült és ismét sikert aratott a vízmûdal is,
amellyel a Délzalain kívül nem
sok víziközmû cég dicsekedhet.
B.E.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

KanizsaBike: Várják a rendszert
használni kívánó lakosokat és a turistákat

A KanizsaBike rendszer bevezetése szorosan kapcsolódik az önkormányzat kerékpáros infrastruktúra fejlesztési elképzeléseihez,
amely a kerékpárutak építésével
együtt kívánja erõsíteni a város kerékpáros-barát jellegét. Mint azt
már tudjuk, Nagykanizsán az utóbbi években jelentõs kerékpáros infrastruktúra beruházások zajlottak
le, így gyalog-, és kerékpárút épült
a Teleki utcában, a Vár utcában, a
Petõfi utcában, míg kerékpársáv
kialakítása történt meg a Fõ utca
vonatkozásában. Az extrém kerékpározás szerelmesei számára pedig
az önkormányzat megépítette a
versenyek rendezésére is alkalmas
XCO terep-pályát a Csónakázó-tónál. A Csónakázó-tónál üzemelõ
büfénél lehetõség nyílik a pályázati forrásból beszerzésre kerülõ terepkerékpárok
kölcsönzésére,
amelyekkel igazán nyeregben
érezhetjük magunkat az akadályokkal tûzdelt pályán suhanva. A
terepkerékpározás adta élmények
tovább növelhetik a Csónakázó-tó

látogatottságát, így a tó turisztikai
megítélése is tovább javulhat. A
KanizsaBike rendszer kitûnõ lehetõséget biztosít arra, hogy a Csónakázó-tó látogatottsága, kihasználtsága és turisztikai vonzereje a
városi kerékpáros rendszer fejlesztésével tovább növekedjen.
Az újonnan épülõ kerékpáros létesítmények mellett megjelenõ
KanizsaBike állomások a lakosság

Fotó: Varga Mónika

A városi közlekedés új színfoltját jelentik a hagyományos
kerékpáros közlekedés mellett
megjelenõ közösségi bérkerékpár rendszerek, amelyek már
több városban sikeresen mûködnek. Nagykanizsán ez év májusától bárki számára elérhetõvé
vált a KanizsaBike rendszer,
amely Nagykanizsa polgárai, illetve az ide érkezõ turisták számára biztosít kerékpározási lehetõséget, legyen szó kirándulásról vagy éppen a napi közlekedés
lebonyolításáról.

bátorház, Ipari Park fõbejárat, Ûrhajós u., Dózsa György utcai víztorony, Berzsenyi u. 14., Rozgonyi
utca könyvtár, Kalmár utca autóbusz-állomás, Zárda utca Alsótemplom, Ady utca Bútorgyár, Ady
utca Cserháti SZKI Sportcsarnok.
Az állomások elhelyezkedésével a
város gerincét képezõ útvonalat kívánták lefedni, amely természetesen magában hordozza a bõvítés
lehetõségét.
A KanizsaBike rendszer üzemeltetését a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. látja el,
akik a rendszer indulása óta szerzett tapasztalataikat további fejlesztések elõremozdítására kívánják felhasználni. A Via Kanizsa
Nonprofit Zrt. határozott célja a
dokkoló-állomások és ezzel a kerékpárok számának növelése a város jobb lefedettsége érdekében.
A dokkoló-állomások fejlesztését
nyilvánvalóan a kerékpáros infrastruktúra tervezett beruházásaival összhangban kell elvégezni,
ahol fontos a meglévõ kerékpár-

számára kívánják vonzóbbá tenni a
kerékpározást, ami elõrelépést jelenthet az élhetõbb város irányába.
A gépjármûvek mellõzésével és a
kerékpáros közlekedés elõtérbe
helyezésével a KanizsBike felhasználói sportosan-egészségesen,
gyorsan, és a levegõ szennyezése
nélkül közlekedhetnek. A kerékpározásban a fiatalabb korosztály
mellett az idõsebbek is megtalálhatják a számításukat.
A felhasználók a KanizsaBike
rendszert a jelenlegi lefedettség
alapján a következõ dokkoló-állomásoknál vehetik igénybe: Inku-

utak összekapcsolása és hálózati
kezelése. A kialakuló kerékpáros
hálózat illeszkedik a KanizsaBike
rendszer használatához, hiszen a
kerékpárokkal való közlekedésre
4 db GPS koordináta által határolt
területen van lehetõség. Az üzemeltetõ a GPS körzethatár ponto-

kat olyan módon határozta meg,
hogy a városi kerékpározás mellett teret engedjen az agglomerációban történõ kerékpározásra is,
amely lehetõséget biztosít a kerékpárok sportcélú felhasználására. A kerékpárokba beépített GPS
jeladók segítségével a felhasználók mozgása minden esetben nyomon követhetõ, amely garanciát
jelent a kerékpárok értékmegõrzésére.
A kerékpárok kölcsönzésére
közvetlenül a dokkoló-állomásoknál nyílik lehetõség, ahol
KanizsaBike kártyával, illetve
SMS-ben kapott PIN kóddal juthatunk az általunk kiválasztott kerékpárhoz. A felhasználást lehetõvé
tevõ KanizsaBike kártyát (nem
összetévesztendõ a Kanizsa Kártyával) a Via Kanizsa Nonprofit
Zrt.-nél, illetve a Tourinform irodában tudunk igényelni felhasználói regisztrációt megelõzõen. A regisztráció elvégzésére webes felület is rendelkezésre áll, amely a
www.kanizsabike.hu oldalon érhetõ el. A regisztráció mellett a
KanizsaBike rendszer használatával kapcsolatos tranzakciókat is intézhetjük az interneten, illetve
hasznos információkhoz találhatunk a rendszer mûködésérõl.
Megismerhetjük az igénybevételi
feltételeket, illetve az aktuális árakat, amelyek a nagy sikerrel mûködõ GyõrBike mintájára kerültek
beállításra.
A Via Kanizsa Nonprofit Zrt. a
jelenlegi üzemeltetési tapasztalatait felhasználva, törekszik arra,
hogy a rendszer gördülékenyen,
felhasználóbarát módon mûködjön, és amennyiben új igény jelentkezik, javaslatot tesz a rendszer
bõvítésére. Az üzemeltetõ ügyfélbarát ügyintézéssel várja a rendszert használni kívánó lakosokat és
a várost felfedezõ kívánó turistákat.
Kanizsa

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
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
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Fotó: Polgár László

Sör-, zenei és akár meccsdömping...

Ötödik alkalommal rendezik
meg a Kanizsai Sörfesztivál és
Fúvószenei Találkozót. Idén június 17-18-án ad otthont a rendezvénynek a nagykanizsai Erzsébet tér, tudtuk meg a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület sajtótájékoztatóján.
Dr. Koncz Zsolt, az egyesület
részérõl elmondta, a jól bejáratott, hagyományos programok

mellett úgymond profi zenei
bandák is érkeznek és a színes
kavalkád már június 17-én, pénteken a tetõfokára hág. Már
csak azért is, hiszen a fúvószenekari forgatag már akkor javában szórakoztatja a nagyérdemût, meg persze a lelkes sörfogyasztókat.
Tatár Csaba, a Nagykanizsai
Fúvószenekar vezetõje hozzátette, zenés mûsoraik a rengeteg kör-

nyékbeli és hazai fellépõn túl ezúttal is nemzetközi jelleget öltenek, hiszen például litván fúvósok
is ébresztõt fújnak  már  szombaton reggel  természetesen a
házigazdákkal együtt, hogy egy
újabb zeneileg is változatos napnak futhassanak neki a fellépõk.
Az össz-zenei kavalkád sem maradhat el persze, akkor mintegy
200 fúvós üzen hadat a csendnek.
Úgynevezett sztárfellépõkben
sem lesz hiány, lévén pénteken este a Zanzibar, míg szombaton
Nagy Feró és a Beatrice zenél a
színpadon.

7

Ezen túl ne feledkezzünk meg
az hindusztáni részletekrõl sem,
mivel éppen június 18-án, a közeli
Medgyaszay Házban úgynevezett
indiai nap is lesz, így a város fõterén is találkozhatnak majd indiai
kulturális és kulináris bemutatókkal az érdeklõdõk.
S ha már sörfesztivál, Gór Miklós
 szintén a KTE képviseletében  elmondta, a hatszáz négyzetméteres
sörsátorban és akörül csoportosulnak
majd a söntések, hogy majd hatvan
különbözõ gyári és kézmûves nedût
kínáljanak a fogyasztóknak, akik ha
jól szervezik napjukat, szombaton
akár a labdarúgó Európa-bajnokság
Magyarország  Izland mérkõzését is
közösen szurkolhatják végig.
P.L.

Diáksportért díj a Kõrösi
pedagógusának
Sneff Ferenc, a Kõrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola Péterfy Tagintézményének testnevelõ pedagógusa, a diáksportért
végzett kiemelkedõ tevékenységéért  a Magyar Diáksport Szövetség
Zala megyébõl egyedüli díjazottként  Diáksportért díjban részesítette.
 Az intézmény büszke arra, hogy Sneff Ferenc iskolai-szakmai
munkája, valamint iskolán kívüli tevékenységei ezzel a díjjal elismerésre kerültek  tájékoztatta lapunkat Horváth Tiborné tagintézmény 
vezetõ.

Csak komplett szemüveg rendelése esetén. Az akció más akcióval
nem vonható össze. Június 18-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A vígjátéktól az igazi rock buliig
A Kanizsai Kulturális Központ nyári programjairól tartott
ismertetõt a KKK vezetése,
melybõl kiderülhetett, hogy az
elkövetkezendõ hetekben, hónapokban is színes programokkal
várják az érdeklõdõket, nem
utolsósorban a fiatalokat.
Ahogy azt Kovácsné Mikola
Mária igazgató elmondta, a két évtizedes hagyományoknak megfelelõen idén is lesz Kanizsai Nyári
Esték sorozata, melynek keretében
rögtön most csütörtökön a Grease
musicaljét láthatják 19 órától a nézõk. Július 7-én a Goodbye Charlie vígjátéka, augusztus 24-én pedig Heltai Jenõ, Az édes teher,
avagy hogyan adtam férjhez a feleségemet zenés bohózata következhet 19 órától. Ahogy legtöbbször,
most a szórakoztató, könnyedebb
mûfajok területén válogattak a
szervezõk a HSMK színháztermébe.
Ezzel még koránt sincs vége,
mivel június 15-én a kiskanizsai
Móriczban Szabó Dániel quintetje

szerepel a jazz program keretében
19.30 órától, a szünidei kézmûves
játszóház pedig  a HSMK falain
belül  a gyermekeknek kínál izgalmas, változatos programokat
június 22-én és június 29-én papírfonás, illetve levegõre száradó
gyurmából ékszerkészítés címszava alatt 9.30 órától.
Kicsit elhagyva a mûvelõdési
házak környékét, az Erzsébet térre
a Népek zenéje, népek tánca soro-

zat keretében sorra kerülõ elõadásokra érdemes kilátogatni  július
21-án, július 23-én, július 28-án és
augusztus 4-én este héttõl. Sorrendben a balkáni népzenét játszó
Babra Band, a zsidó népzenébõl
felvillantó Sabbathsong Klezmer
Band, az olasz, francia sanzon estet tartó A.K.T. zenekar és a magyar népzenét prezentáló Boglya
Népzenei Együttes (képünkön)
léphet fel a város fõterén.

A sajtótájékoztató keretében
Kiss Zsanett a Medgyaszay Ház
részérõl elmondta, a Károlyi kert
sem marad nyári zsongás nélkül,
hiszen június 24-én 19 órakor
Szent Iván éji vigasság lesz a Köztársaság Bandájával, július 22-én a
Magyar Operett Orfeum Estje következik, augusztus 11-én Balogh
János zenés estjét hallgathatják
meg az érdeklõdõk, augusztus 30án pedig egy igazi rock buliba
csöppenhetnek a szórakozni vágyók a Dirty Fusion és az Innocence zenéjére.
S hogy a fiatalságot is megcélozták programjaikkal a nyári kulturális paletta összeállítói, arra a
Megyünk a Házba! 2.0 rendezvénye a bizonyíték, mondta el Zsoldi
Gergely, hiszen 21 órától a
Medgyaszai falai között a Fura
Csé és a BLR formációja, a Top
Secret és Konel fog zenélni.
Mindezeken felül idén sem maradhat el a Hagyományok Napja 
Kiskanizsai Búcsú forgataga, ezt
idén július 2-3-án rendezik meg a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban, illetve annak szûk környezetében.
P.L.

Sörfesztivál - forgalmirend-változás
A 2016. évi 5. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó programjai miatt az
alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások
és forgalmirend-változások várhatók az Erzsébet téren és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ
ÉRVÉNYBEN
- június 16. (csütörtök) 10:00  június 19. (vasárnap) 05:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között,
- június 16. (csütörtök) 18:00  június 19. (vasárnap) 05:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal elõtt), valamint az Erzsébet
tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar
utca közötti szakaszon, a Kiskastély kapubejárójától nyugatra esõ részen.
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- június 16. (csütörtök) 10:00 - június 19. (vasárnap) 05:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi utca között, június
16. (csütörtök) 18:00-tól június 19.
(vasárnap ) 05:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és Bólyai Iskola közötti szakaszán (Polgármesteri Hivatal elõtt).
Az útlezárások területére a fenti idõpontok
alatt csak a lakók, a vásárosok - vendéglátó-

sok, a fellépõk és a rendezõség tagjai hajthatnak be a rendezõk által biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS
LESZ ÉRVÉNYBEN
2016. június 16-án (csütörtök) 18.00 órától,
2016. június 18-án (szombat) üzemzárásig forgalmi korlátozás lép életbe.
Lezárásra kerül a Fõ út Zárda utca - Sugár utca közti szakasza. A Dél-Zalai Áruház megállóhely áthelyezésre kerül részben a Zrínyi utcában kialakított ideiglenes megállóhelyre és
részben a Rozgonyi u. 1. elnevezésû megállóhelyre.
Az autóbuszok terelõútvonalon közlekednek,
melyek a következõk:
- kelet-nyugat irányba: ... - Eötvös tér - Deák
tér - Sugár utca - Rozgonyi u. 1. (Dél-Zalai
Áruház) - Magyar u. körforgalom - Lékay Gy.
utca - Kalmár utca(Autóbuszállomás) - Király
úti körforgalom - ...
- nyugat-kelet irányba: ... - Király úti körforgalom - Zrínyi utcai ideiglenes megálló (Dél-zalai Áruház) - Zrínyi utca - Csengery utca - Deák tér - Eötvös tér - ...
- déli irányból: ... - Kisfaludy-Csengery sarok
- Kisfaludy utca - Ady Endre utca - Zrínyi ut-

ca - Király úti körforgalom - Autóbuszállomás.
- "8", "8Y" jelzésû járatok a Napraforgó tér
irányába: - Csengery-Kisfaludy sarok - Kisfaludy utca - Ady utca - Zrínyi utca ideiglenes
megálló(Dél-Zalai Áruház) - Kalmár u. körforgalom - Zrínyi utca - Csengery utca Medgyasszay Ház - "18" jelzésû járatok a Kalmár utca irányába:
... - 1. sz. posta - Zrínyi utca ideiglenes megálló (Dél-zalai Áruház) - Kalmár utca.
2016. június 19.-én (vasárnap) üzemkezdettõl
az autóbuszok eredeti útvonalon közlekednek!
- június 16. (csütörtök) 18:00 - június 19. (vasárnap) 05:00-ig a Fõ úton a Sugár utcai keresztezõdéstõl tilos a teherautó forgalom az
Erzsébet tér irányába, a személyautók csak
célforgalom céljából mehetnek be a Múzeum
tér felé, forgalom is csak a Múzeum téri bejáróig lesz lehetséges, egyébként a forgalom a
Sugár utca-Rozgonyi utca felé lesz terelve az
Erzsébet tér-Magyar utca felé haladóknak.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti
esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület

2016.06.08.

10:54

Page 11

2016. június 9.

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.
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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
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.).
***
Tóth Nándor, a 2016. június 6-án  technikai okok miatt  elmaradt képviselõi
fogadóóráját 2016. június 13-án (hétfõ) tartja 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától
Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlõjében (Nagykanizsa,
Nagyrác u. 26.).

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
w 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.
w Nagykanizsa, Ipari Park, 649/94. hrsz-ú beépítetlen terület. A telek mérete:
19313 m2. Kikiáltási ára: 71.500.000 Ft + áfa. A versenytárgyalás idõpontja: eredményes versenytárgyalásig minden keddi munkanapon, 10,00 órakor, a versenytárgyalási felhívásban leírtak szerint.
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: 0693311-241/116. 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

Új helyen a Via Kanizsa Nonprofit Zrt.
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
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
8.00-12.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
13.00-15.00
árjuk Önöket parkolási, közterület foglalási, KanizsaBike-os és egyéb ügyekben.

Véradás - Vöröskereszt
2016.06.13. (hétfõ) 14:30 - 17:00 óra Tótszentmárton.
2016.06.16. (csütörtök) 11:30- 13:30 óra Vöskereszt, Nagykanizsa,
Sugár u. 28. 2016.06.16. (csütörtök) 15:00 - 17:00 óra Surd.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Labdarúgó Eb elõtt:
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu

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 1000 Ft. A jegyek megvásárolhatók Pulai Lászlónénál, 70/948-1987

Június 18.
NEMZETKÖZI JÓGANAP
ÉS GANGESZ-DUNA:
INDIAI KULTURÁLIS
FESZTIVÁL

Indiai jógabemutató, jógaelõadás indiai mesterrel, indiai
táncbemutató. Szervezõ: Indiai Nagykövetség

Június 15. 19.30 óra
SZABÓ DÁNIEL QUINTET

Szabó Dániel - zongora, Bacsó
Kristóf - szaxofon, Zana Zoltán
- szaxofon, Szandai Mátyás bõgõ, Juhász Márton - dob. Belépõdíj: 1000 Ft.

Kanizsa, ahová Böde, Gera,
Lovrencsics, Priskin és Nikolics is
gólokért járt...

Már csupán egy nap... Nyakunkon a labdarúgó Európa-bajnokság rajtja, lévén június 10-én
útjára indulhat a labda a franciaországi kontinensviadalon  a
mezõnyben 1972 után ismét Magyarország válogatottjával. Ha
csak egy-egy mérkõzés erejéig is,
de volt néhány olyan játékos, akit
anno nagykanizsaiak, vagy éppen
Nagykanizsa városa is láthatott
testközelbõl játszani a magyar válogatott mostani tagjai közül, a
kanizsai színekben pályán lévõk
pedig futballozhattak is ellenük...
Már talán csak az igaz legendák
sorába tartozik, de  már bocsánat a
belekeveredésért  biztosan valós
visszaemlékezés, hogy utánpótlás
szinten például anno az UFC Nagykanizsa színeiben a 2000-es évek
közepén Péntek Adrián forgatta meg
nem is egyszer az akkor a Paks utánpótlásában focizó Fiola Attilát... Persze, mehetünk még korábbra is  feljegyzett emlék Horváth Mákos
Ferenc mindenttudó jegyzõkönyvgyûjteménye alapján, hogy  a Sáska serdülõi ellen kapusként a Haladás VSE színeiben bizonyos Király
Gábor védett 1987-ben...
Ennek nyomán néztünk utána, a
teljesség igénye nélkül, hogy úgymond már felnõtt szinten, emellett
verseny-, vagy kuparendszerben kik
is lehetnek azok az Eb-re utazó válogatott futballisták, akik kapcsolatba
hozhatóak városunkkal, esetleg annak
pályáin koptatták a zöld gyepet, nem
egyszer tesztelve esetleg a hálót...
2000 márciusában például még a
honi labdarúgás legmagasabb osztályában az Olajbányász-stadionban a Nagykanizsa-LinaAir FC a
Pécsi MFC legénységét fogadta és
a pécsiektõl Gera Zoltán fejessel
mentett pontot a baranyaiaknak (11). 2007. szeptember 30-án a Paksi
FC kettes egysége  a 13-as mezszámot viselõ  Böde Dániellel a
soraiban az NB III Dráva csoportjában a frissen feljutott NTE 1866 legénységét fogadta (1-0). Böde 2008
áprilisában aztán Nagykanizsán is
szétnézhetett, jött a gárdája, a Paks
II, nyert is 3-2-re úgy, hogy a tank-

szerû labdarúgó még gólt is vágott.
S ha már a támadók, 2008. május
11-én a Kaposvári Rákóczi II kötelékében Nikolics Nemanja (akkor
mág Nemanja Nikolicsként) is befutott a kanizsai vasútállomással
szembeni NTE-pályára bajnoki keretében. Mi több, Bödéhez hasonlóan õ is 13-as mezben játszott, ellenben mostani válogatottbeli csapattársával szemben már nem egy, hanem két gólt szerzett (2-6).
2009 márciusában folytatódott a
paksi sztori  és a nem túl kedvezõ
sorozat zöld-fehér csapatok ellen  a
harmadik vonalban, hiszen Kanizsán
az NTE-nél vizitáló Paks II soraiban
üdvözölhettük Fiola Attilát a Tolna
megyeiek által végül 3-1-re megnyert
mérkõzésen. Fiola, úgy tûnik, szeretett
a dél-zalai városban játszani, hiszen
még azon esztendõ szeptemberében
az NTE 1866 Horváth Méh szintén a
Paksi FC II-t fogadta és a meccsen az
alkalommal is ott volt  ugyanúgy az
NTE-pályán  Fiola (és annak a 90
percnek is 1-3 lett a vége). 2010 augusztusában a Magyar Kupa apropóján Kanizsán vendégeskedõ PMFC
színeiben Lovrencsics Gergõ jegyzett
négy találatot együttese hét góljából
(0-7). Azért azt se felejtsük, hogy a Baranya megyeiek hálóját azon a mérkõzésen Dibusz Dénes védte. Meg persze ne menjünk el egy 2006 májusában megrendezett U20-as Magyarország  Horvátország Alpok-Adria válogatott mérkõzés mellett, melyen a
magyar csapat 3-0-ra gyõzött  a gólokból kettõt Priskin Tamás szerzett
mintegy 2300 nézõ elõtt...
S ha már labdarúgó Eb, a nagykanizsai sportéletben tevékeny részt
vállaló fiatalok közül megszólaltattunk kettõt  lényeges kitétel volt,

hogy a fõ sportáguk ne a labdarúgás
legyen , hogy mégis mit várnak a
kontinensviadaltól  magyar szurkolói szemüvegen keresztül.
 Mivel szeretem a focit, örülök,
persze, hogy kijutott a válogatott
az Eb-re, s bízom abban, hogy
pontot, pontokat is szerezhetünk 
mondta a vívóedzõ Piecs Adrienn,
aki amúgy civilben Újpest-drukker.  Biztos, hogy a sportágnak is
jót tesz az utánpótlás területén egy
ilyen szereplés, meg aztán a csapat
játékosainak további pályafutása
szempontjából is jól jöhet a kontinenstorna. Ráadásul az országnak
sem rossz, ha a labdarúgás területén is megmutathatja magát.
Gilitsch Gergõ az NB II-es
Nagykanizsai Izzó SE kézilabdázóinál dobálja a gólokat, majd néhány
hete a Palin FC igazolta le focistaként és lábbal sem terelgeti rosszul
a labdát, hiszen a hajrában öt mecscsen végül öt találatot jegyzett.
 Alapjában bizakodó vagyok és
akár egy francia vagy egy német
csapat is kifoghat rossz napot, ami
kedvezhet az esélytelenebb csapatoknak  fogalmazott a 21 esztendõs
kézilabdázó.  Szerintem válogatottunknak van esélye továbbjutni a
csoportból, négy pontot várok tõlük
úgy, hogy az elsõ meccsen döntetlent játszunk Ausztriával, majd megverjük az izlandiakat. Portugália
nagy falat lesz, de négy ponttal tovább is lehet kerülni kis szerencsével. Az egyenes kieséses szakaszban
meg már tényleg bármi megtörténhet és szerintem ha a legjobb nyolc
között búcsúzik is a magyar együttes, emelt fõvel repülhet haza.
P.L.
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Humánpolitikai adminisztrátor
Kárpitos, asztalos
Erdõmérnök
Szobaasszony, konyhai kisegítõ
Hegesztõ, lakatos
Cukrász
Szakács, pincér
CNC gépkezelõ
Klímaberendezés szerelõ
Gyártósori szerelõ
Kõmûves, ács, festõ

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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Ne gyanakodjon rögtön, ha némi szívességre kéri valaki. Ne arra gondoljon, hogy ki akarják használni, hanem
arra, hogy miként tud segíteni.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Anyagi biztonságát nem veszélyezteti
semmi, nyugodtan betervezhet lakásátalakítást, bútorcserét. A sikeres befejezést mindenképpen ünnepelje meg.
V.21.VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint különös híreket fog hallani mostanában. A legtöbb örömhír lesz, amelyekre régóta
vágyakozott.
VI.22.VII.22. Rák
Valószínû, hogy sorsdöntõ kérdésekre kell válaszolnia a közeljövõben. Válaszút elé állítja egy ismerõse, ha tetszik, ha nem.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Bizonyára ön is érzi, milyen jótékony
hatással volt lelkiállapotára és egészségére a hétvégi kikapcsolódás. Ezáltal új
csodálókra is szert tehet hamarosan.
VIII.23.IX.22. Szûz
Bõven lesz része meglepetésekben
a hétvégén. Nemcsak az idõjárás,
hanem egy nem várt vallomás is jókedvre derítheti.
IX.23.X.22. Mérleg
Egy ön elõtt zajló féltékenységi jelenet megzavarhatja a nyugodt, békés
estéit. Sokat ne töprengjen miatta,
mert az idõ megold mindent.
X.23.XI.22. Skorpió
Alaposan gondolja át, hogy a nyáron hova szeretni menni nyaralni,
mert a bolygóállások szerint teljesülnek a kívánságai.
XI.23.XII.21. Nyilas
Ha azt szeretné, hogy a romantika jegyében teljenek estéi, akkor ezért önnek is kell tennie valamit. Munka után
gyakrabban mozduljon ki otthonról.
XII.22.I.20. Bak
Ne rágódjon a múlt sérelmein és sikertelenségein, mert nem érdemes.
Szemlélje pozitívan az eseményeket, hisz ezután jobb jöhet.
I.21.II.19. Vízöntõ
Pihenje ki magát, aludjon többet,
mert hamarosan sok munka vár önre. Ha így tesz, komoly elismerésre
számíthat a családjától.
II.20.III.20. Halak
Rengeteg munkával telik el a hétvégéje. A rokonai kérésének ezúttal sem
tud nemet mondani. Ne sajnálja az
idejét, mert megtérül a fáradozása.
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A premieres növendékek elsõként színház-musical kategóriában
léptek a zsûri elé a Cella Tangóval
(a csapat tagjai Bunczom EvelinBunczom Fanni-Böjti Blanka-Horváth Petra voltak). A produkcióval
elsõ helyezést érdemeltek ki a táncosok, akiknek felkészítõje, koreográfusa Németh Petra. Felnõtt
open kategóriában a Bang címû
koreográfiával rukkoltak ki a
nagykanizsaiak (a csapat tagjai ebben Bunczom Evelin-Bunczom
Fanni-Böjti
Blanka-Horváth
Petra-Lovkó
Luca-Navinszky
Réka-Radics Réka-Szabó Cipriána-Szabó Luca-Takács Anna voltak, a felkészítõk és koreográfusok

Hat csapat,
öt különbözõ
helyezés
Befejezõdtek a küzdelmek a
megyei labdarúgó bajnokságok különbözõ osztályaiban.
Az elsõ vonalban érdekelt UFC
Nagykanizsa az utolsó meccsén a
végül második Csesztreg együttesét fogadta és kikapott 1-0-ra, míg
a Kiskanizsai Sáskák szintén hazai környezetben maradt alul a
Csács-Nemesapáti SE ellenében
3-2-re. Az UFC Nagykanizsa a
hatodik, míg a Sáska a tizenegyedik helyen végzett. Egy osztállyal
lejjebb a tavaly feljutott Miklósfa
SE bizonyíthatott. Nos, a télen a

kispadon Vastag Lajost váltó
György Zsombor vezetésével végül a 15 csapatos mezõny tizenharmadik helyére futott be a megyei II. osztály Déli csoportjában.
A megyei harmadik vonalban három kanizsai városrész legénysége volt érdekelt, ráadásul közülük
kettõ, a Bagola VSE és a Bajcsa
SE helyi derbi keretében búcsúzott a 2015/16-os idénytõl. A két
említett együttes 1-1-re végzett,
ezzel a Bagola hatodik, míg a
Bajcsa nyolcadik lett. A Palin FC
szomszédvári rangadóval zárt, hi-

szen az Újudvarra látogatott és 32-es vereséget szenvedett. Nagykanizsa északi városrészének gárdája így tizedik lett.

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.: 0630227-3294 (7759K)
Látóhegyen a szeszfõzdei megállóhoz
közel felújításra szoruló, 90 m2-es központi

Rimini napok: tánc után szórakozás
A Premier Táncklub növendékei (képünkön) az elmúlt napokat Olaszországban töltötték, hiszen egy rangos nemzetközi
táncversenyre kaptak meghívást. A februári bécsi, szintén
nemzetközi megmérettetés eredményeként, elegendõ pontszámot gyûjtve juthatott ki a csapat
Riminibe.

A versenyre érkeztek küldöttségek a házigazda olaszokon kívül
Albániából, Ausztriából, Bulgáriából, Csehországból, Görögországból, Horvátországból, Németországból, Romániából, Szerbiából,
Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából, míg a magyar színeket a
kanizsai lányokon kívül egy fõvárosi csapat képviselte.

pedig Koska Melinda és Németh
Petra). A Bang szintén elsõ helyezést érdemelt a nemzetközi zsûritõl. Munka után jöhetett a pihenés,
a Premieresek felfedezték Riminit,
San Marino-t, Trieszt városát, de
nyílt lehetõség strandolásra, szórakozásra is.
P.L.

A Fradinál tesztelték a kanizsai fiatalokat
Amint arról már korábban beszámoltunk, a Ferencvárosi TC
és az UFC Nagykanizsa között a
labdarúgó utánpótlásvonal területén partnerkapcsolat létesült és
ennek a szakmai együttmûködésnek egyik lépcsõfoka volt, hogy a
kanizsaiaktól, egészen pontosan a
2002 és 2006 között született fiataljaik közül a legtehetségesebbek a napokban a népligeti tehetségnapon vehettek részt.
Az UFC-tõl a partnerkapcsolatért felelõs Bene Gábor vezetésével, Cs. Horváth Gábor és Ifjovics
Ferenc edzõk kíséretében tízen
(képünkön a nagykanizsai egyesületet képviselõk) utazhattak a népligeti utánpótlásközpontba, hogy
össznépileg a bemelegítés után
egy hat állomásos tesztpályán szerepelhessenek, melynek keretében
többek között különbözõ készséfûtéses, lakás fürdõvel, 1100 m2 területtel,
gyümölcsössel eladó. Érd.: 0630-388-2670
(7781K)

BÉRLET

Nyugdíjasnak bérbeadnám nagykanizsai, egyszobás, komfortos, udvari lakásomat havi 20.000 Ft + rezsiért. Tel.: 0620236-7814 (7783K)

geket és képességeket mértek a
mozgáskoordináció, a labdaügyesség, valamint a dinamika területén.
 Roppant lényeges volt, hogy
tanítványaink egy számukra olyan,
új közegben is megmutathassák
magukat, mely alapvetõen nem
megszokott és arra is kereshettük a
választ, hogy a megváltozott körülmények között is ki tudják-e hozni
magukból a maximumot  fogalmazott a szakmai stáb részérõl
Bene Gábor.  Fontos volt, hogy a
gyerekek megtapasztalják, milyen
az, ha más edzõkkel, csapattársakkal dolgozhatnak együtt, s örömmel
konstatálhattuk, hogy a Ferenváros
utánpótlásszekciójánál is elnyerte a
fiataljaink szereplése a szakemberek tetszését. Jöhet tehát a következõ lépés, vagyis a Fradi egyes utánpótláscsapatainál tréningezhetnek a
jövõben a növendékeink, illetve
még hatványozottabban figyelik is

SZOLGÁLTATÁS

Televíziójavítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István, tel.: 0630-597-1530
(77820K)
Lakossági apró: 800 Ft (másodiktól 400
Ft), vállalkozási apró: 1600 Ft (másodiktól
800 Ft.

további fejlõdésüket, mind a futballpályán, mind azon kívül. Persze, nem csupán a Ferencvároshoz
most elvitt focisták fejlõdését figyeljük mi sem az UFC-nél, hiszen
nagyon sok tehetséges ifjú labdarúgóval foglalkozunk.
P.L.
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Grandiózus fesztivál részesei voltak

 Elõször is nagy örömünkre
szolgált, hogy egy ilyen nagy szövetség eseményén ott lehettünk 
kezdte a szandiások részérõl Vágó
László.  A szakmai stáb vélemény
egyöntetûen az volt, hogy ki is tettek magukért növendékeink a
megszerzett érmekkel.
Porecben 69 kanizsai látványtáncosuk vett részt az eseményen
és 28 gyakorlatot mutathattak be a
komoly zsûri elõtt.
 Kilenc arany és négy-négy
ezüst, valamint bronzérem volt a
termésünk, vagyis nyugodtan
mondhatjuk, hogy számunkra talán minden idõk legsikeresebb vbjén vagyunk túl  ezek már Vágó
Lászlóné szavai voltak a szakmai
stáb részérõl.  Tudni kell, hogy az
5500 versenyzõ 40 országot képviselt és azokat a produkciókat értékelték igazán, melyeknek valódi
mondanivalója volt. Így például
nem véletlen, hogy az Európai
Unió elõadásunk aratott hatalmas
sikert.
A produkciók tematikusan négy
csoportba voltak besorolva, hiszen
voltak akrobatikus elõadások, volt
open kategória, musical és külön
produkciós formációk.
 Ezen felül még rengeteg plusz
program várt a gyerekekre, vagyis
egy minden részében kerek és teljes esemény részesei lehettünk 
mondta az edzõk képviseletében
Vágó Diána.  Volt aztán egy gálamûsor is a Bajnokok éjszakája keretében, melyre tízezer nézõ gyûlt
össze, azt hiszem, fölösleges ecsetelnem, milyen hangulat uralkodott...
DANCE STAR ESDU-világbajnokság, Porec. Szan-Dia FSC
eredményei.
Gyerek. Akrobatikus soló ½A½:
1. Ujj Viktória Zóra: Cica. ½B½: 4.
Solymos Vivien: Autóversenyzõ.
Open soló ½B½: 12. Varga Fanni:
Popey. Open duó ½A½: 2. Ujj
Vikória  Zsohár Fanni: Pinokkió.
½B½: 2. Ács Barbara  Taródy
Csenge: Váza, ... 9. Grabant Nóra
 Takács Zsóka: Timon és Pumba.
Musical soló ½B½: 4. Kurucz Petra:

Mary Poppins. Open csoport ½B½:
2. Alma magok (Varga Fanni, Ács
Barbara, Kurucz Petra, Felde
Zorka, Takács Zsóka, Grabant Nóra, Solymos Vivien). Open formáció ½A½: 6. Ali basa (Fritz Dorina,
Andrasek Daniella, Borsos Eszter,
Kovács Kíra, Horváth Panna, Grabant Nóra, Takács Zsóka, Ács Barbara, Solymos Vivien, Kurucz Petra, Felde Dorka, Varga Fanni). Akrobatikus duó ½B½: 3. Solymos Vivien  Kurucz Petra: Flinston. Ak-

csoport ½B½: 3. Horoszkóp (Gerlinger Laura, Tatai Zsóka, Kepe
Klaudia, Darázsi Laura, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Kalmár
Dorottya, Váradi Luca, Molnár
Lilla, Kovács Réka, Polai Panna,
Avas Liliána). Produkciós csoport
½B½: 1. Európai Únió (Gerlinger
Laura, Tatai Zsóka, Kepe Klaudia,
Darázsi Laura, Lanz Tamara, Tárnok Viktória, Kalmár Dorottya,
Váradi Luca, Molnár Lilla, Kovács
Réka, Polai Panna, Avas Liliána).

robatikus formáció ½A½: 1. Billiárd
(Ujj Viktória Zóra, Zsohár Fanni,
Taródy Csenge, Varga K. Luca,
Tóth Jázmin, Magyar Dorina,
Lakner Dorina, Horváth Gréta,
Szép M. Dalma, Szijártó Fanni,
Molnár Nóra, Szekeres Zóra,
Mercz Lilla, Avas Liliána). Produkció formáció ½B½: 1. 101 Kiskutya (Ujj Viktória Zóra, Zsohár
Fanni, Taródy Csenge, Varga K.
Luca, Tóth Jázmin, Magyar Dorina, Lakner Dorina, Horváth Gréta,
Szép M. Dalma, Szijártó Fanni,
Molnár Nóra, Szekeres Zóra,
Mercz Lilla, Aras Liliána). Junior.
Akrobatikus sóló ½B½: 3. Lanz Tamara: Madagaszkár, ... 5. Gerlinger Laura: Postás. Akrobatikus
duó ½B½: 2. Gerlinger Laura-Tatai
Zsóka: Disco girl. Akrobatikus

Produkciós formáció ½B½: 3. Hófehérke (Hóbár Helga, Dobrádi Réka, Hajmási Lili, Láncos Laura,
Láncos Lili, Novák Tamara, Sipos
Rebeka, Hegedûs Zsófia, Péter
Fanni, Zsohár Sára, Zsirai Doka,
Czamári Anna, Ribarics Laura,
Boros Dorina). Open csoport ½A½:
5. Oympia (Ujj Viktória Zóra, Gerlinger Laura, Tatai Zsóka, Tárnok
Viktória, Taródy Csenge, Lanz Tamara). Open csoport ½B½: 12.
Candy Man (Kepe Klaudia, Darázsi Laura, Kalmár Dorottya, Tóth
Jázmin, Magyar Dorina, Varga K.
Luca, Horváth Gréta). Open formáció "B½: 4. Szüret (Hóbár Helga, Dobrádi Réka, Hajmási Lili,
Láncos Laura, Láncos Lili, Novák
Tamara, Sipos Rebeka, Hegedûs
Zsófia, Péter Fanni, Zsohár Sára,

Fotó: Polgár László

A horvátországi Porecben rendezett Dance Star 2016 ESDU
látványtánc világbajnokságon
szerepelt a Szan-Dia FSC küldöttsége és az isztriai helyszínrõl
számos szépen csillogó érmet
hozhattak haza fiataljaik.

A hétvégén rendezték meg a
VIII. Kanizsai Sárkányhajó
Roadshow-t a Csónakázó-tavon, melyen a sulisárkányosok
mellett települések, baráti társaságok és cégek indíthatták
egységeiket.
Az egyes kategóriák 1-3. helyezettjei továbbjutottak a sukorói
Sárkányhajó Magyar Nagydíjra.
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Zsirai Doka, Csamári Anna, Ribarics Laura, Boros Dorina). Open
Duó ½B½: 12. Váradi Luca-Molnár
Lilla: Bang-Bang. Felnõtt: Akrobatikus sóló ½A½: 1. Tizedes Renáta: Farkas. Akrobatikus duó ½B½: 1.
Lovkó Bonita-Kisgyura Anna:
Bang-Bang. Akrobatikus csoport
½B½: 1. Csányi Csilla, Lovkó Bonita, Skanecz Sára, Nándori Réka,
Poszovecz Hanna, Kisgyura Anna,
Szokol Fanni, Tizedes Renáta. Akrobatikus formáció ½B½: 1. Éden:
Vágó Diána, Kátai Lora, Kovács
Patícia, Kálovics Alexandra, Tizedes Renáta, Szokol Fanni, Kisgyura Anna, Poszovecz Hanna, Nándori Réka, Skanecz Sára, Lovkó
Bonita, Csányi Csilla. Open soló
½B½: 7. Nándori Réka. Open formáció ½B½: 3. Viva Las Vegas (Csányi
Csilla, Lovkó Bonita, Skanecz Sára, Nándori Réka, Poszovecz Hanna, Kisgyura Anna, Szokol Fanni,
Tizedes Renáta, Rózsa Luca,
Kálovics Alexandra, Magdics Maya Kovács Patrícia, Borsós Fanni).
Produkció formáció ½B½: 1. Óz
(Mercz Eszter, Sztari Lucia,
Csányi Csilla, Lovkó Bonita,
Skanecz Sára, Nándori Réka, Poszovecz Hanna, Kisgyura Anna,
Szokol Fanni, Tizedes Renáta, Rózsa Luca, Kálovics Alexandra,
Magdics Maya Kovács Patrícia,
Borsós Fanni).
Persze, a Szan-FSC együttesei
nem csupán látványtánc vonalon
léphettek fel az elmúlt napokban,
hiszen Egerben a kötélugró Nemzetközi Bosch Show (demo) csapatverseny és kis-, valamint nagymester versenyén volt érdekelt
több versenyzõjük. Csapatuk a
demo kategóriában  mint legfiatalabb egység  a negyedik helyen
végzett, csakúgy, mint Szabó Péter, aki már javában a Malmõben
megrendezésre kerülõ 12-14 évesek (junior) világbajnokságára készül. A vb-t július 24. és augusztus
2. között rendezik a svéd nagyvárosban.
P.L.

Sárkányhajók csatája
VIII. Kanizsai Sárkányhajó
Roadshow, végeredmény. Középiskolások: 1. Keri Junior
01:41, 2. ZSVSZI Sárkányok
01:47, 3. Mezõ Végzõsök 01:48.
Általános iskola: 1. Vízicsigák
02:06, 2. Copfos csodák 02:08.
10 fõs hajó. Felnõtt, férfi: 1. Sár-

kányjárat 01:39, 2. Nitrox Team
01:41. Nõi: 1. Sárkányjárat
01:53, 2. SZKES 02:01, 3. Plastic Girls 02:05. 20 fõs vegyes hajó: 1. Borzong-a-tó 01:37, 2.
Húsz Lóerõ 01:40, 3. Kanizsai
Dorottya Kórház 01:41.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától. w Deszkák különbözõ méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidõvel.

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

26 éve képezzük a vezetõket!

Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes*
tanfolyam jelentkezési idõpontjai:

június 15. (szerda) 16 óra

Következõ GKI vizsga idõpont: június 25. (szombat)
Jelentkezési határidõ: június 15.
Kategóriás tanfolyamaink e-learninges oktatás
keretében is elérhetõek!
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-1 né. VSM: "B" E: 69,7, F: 65,35% - "C"E: 90 % ÁKÓ: "B" Gy: 159,39% "C" Gy: 101.48% /

2016. június 9.

