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A vidéki turizmus
versenyképességének növeléséért
Nyitórendezvénnyel, két napos projektindító megbeszéléssel
kezdték meg munkájukat a
RuralGrowth  a kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a vidéki turizmus
gazdasági szektorban elnevezésû programban résztvevõ országok képviselõi a Vasemberház
Dísztermében.

Kövessen
minket

honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu

Nagykanizsa önkormányzatának vezetõ partnerségével megvalósított, az Interreg Europe Program keretében támogatást nyert
pályázat résztvevõi most találkoztak elõször egymással. Magyarországon, vezetõ kedvezményezettként, megyei jogú városként csak
Nagykanizsa nyert ilyen pályázaton, melyre 81 nevezés érkezett és
közülük 18-an nyertek Európában.
Az elõzményekrõl többek között megtudtuk: Nagykanizsa és a
várost alkotó tágabb térség fejlesz-

tésének egyik legfontosabb kihívása a helyi gazdaság fejlesztése, a
helyben maradást, boldogulást
erõsítõ foglalkoztatási lehetõségek
megteremtése. A várost és a térséget alkotó aprófalvak kulturális és
természeti környezete ugyanakkor
megnyitja a lehetõséget az úgynevezett slowtourism, azaz a természetes környezetre, természeti
értékekre építõ zöldturizmus és a
korszerû értelemben vett vidéki turizmus számára. Mivel Nagykanizsa hosszú távú fejlesztési programja számol a helyi turizmusra
építõ gazdaság- és vállalkozásfejlesztéssel, célszerû mindazokat a
közvetlen EU-s forrásokat is kihasználni, amelyek ezen tematikus
területhez nemzetközi tapasztalatok megismerését és felhasználását
segítik, mint például az Interreg
Europe Program. Az Interreg
Europe Program a korábbi Interreg
IVC Program folytatásaként Euró-

pa valamennyi országa, régiója
közti tudás- és tapasztalatcserét
ösztönzi.
A 2014-2020-as munkaterv
egyik prioritása kifejezetten a természeti és kulturális értékek hasznosítását, egy másik, Nagykanizsa
szempontjából még inkább releváns prioritása pedig a helyi kis- és
középvállalatok fejlõdési, fejlesztési lehetõségeinek javítását tûzte
ki célul.
A projekt megvalósulásának
idõszaka alatt egy tanácsadó partner, az angliai Newcastle Egyetem
fogja a munkát támogatni, melyben részt vesz még Hollandia,
Finnország, Olaszország, Spanyolország és Romániából Hargita Megye Tanácsa.
Az 54 hónapos projekt április 1jén indult. Az elsõ 36 hónapjában
akciótervet alakítanak ki helyzetelemzéssel, kitörési lehetõségek
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
megvizsgálásával, végül egy
stratégiát dolgoznak ki. Az utolsó
fázisában pedig a megvalósítását
vizsgálják meg kis- és középvállalkozások, valamint ezek munkáját segítõ szervezetek, mint
például az iparkamara bevonásával.
A 95 százalékos támogatással
induló projekt összköltsége 124
millió 289 235 Ft., melybõl 6 millió 214 635 Ft az önerõ.
Az Európa különbözõ országaiból érkezõ vendégeket a Vasemberház dísztermében köszöntötte
Dénes Sándor polgármester és
Cseresnyés Péter államtitkár. 
Vezetõ partnerként öröm számunkra, hogy elsõként itt köszönthetjük önöket városunkban,
egy ilyen nagyszerû ügyet szolgáló projekt keretében. A következõ két nap kiváló alapot jelent
majd ahhoz, hogy azokat a fontos
célokat elérjük, melyek a helyi
gazdaság fejlesztését, a helyben
maradást erõsítõ foglalkoztatási
lehetõségek megteremtését jelenti régiónkban  mondta Dénes
Sándor.
A nemzetközi együttmûködés
jelentõségérõl Cseresnyés Péter
kiemelte: Nagykanizsa vezetõ
partnerként vesz részt egy nyitókonferencián, melyre egyrészt
Európa számos országából jöttek olyan szakemberek, akik ezzel a témával foglalkoznak, tapasztalatokat tudnak átadni, valamint szerezni a megbeszélések
alkalmával. Nagykanizsa egyfajta speciális turisztikai központtá tud válni, hisz nagyon
régóta hangoztatjuk, hogy a város nem önmagában van, hanem egy térségnek a központja,
ezért a térségért felelõs, és ezzel
együtt kell elképzelni a fejlõdését. A Mura-programban és e
konferencia témájában is összecseng az a feladat és elképzelés,
amit megfogalmaztunk, hisz azt
szeretnénk, hogy a Mura-program keretén belül a gazdaságfejlesztés egy speciális ága, a turizmus, a vidéki turizmus kerüljön
kiemelésre, hangsúlyosan ezt
fejlesztjük  összegezte az államtitkár.
B.E.

2016. június 23.

Sör és zene ötödször

Múlt pénteken fúvószenével és
a hagyományoknak megfelelõen
az elsõ, ünnepélyes sörcsapolással kezdõdött az V. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvóstalálkozó. A
kétnapos rendezvényen 200 fúvós, 60-féle sör és programok sokasága várt a kanizsaiakra.
Délután a Half Note City vette
birtokba elsõként a nagyszínpadot.
Az Erzsébet téren felállított Sörsátorban folyamatosan gyülekeztek
az emberek. Akadt olyan is, aki
Berlinbõl érkezett, kifejezetten a
fesztiválra.
 Ez teljesen más, mint a német
sörfesztiválok. Itt minden olyan vidám és jobb  mondta Wolfgang Roth.
A hosszúvölgyi baráti társaság
már túl volt az elsõ kóstolón. 

Cseh sört is kóstoltunk, németet is
kóstoltunk, mindegyik nagyon finom volt. De a magyar söröket is
szeretjük természetesen  mondta
Perényi Gyuláné.
A rendezvény nyitányát jelezték
a fúvósok: nagykanizsai és litván
zenészek adtak ízelítõt a szombati
kavalkádból.
Tatár Csaba a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetõje így tájékoztatott:  A szombati nap már délelõtt
indul: egy dottóval a litván zenekar járja végig a várost 10 órától,
mi pedig a kanizsaiakkal a belvárosban megyünk, egészen a Vásárcsarnokig. Délután 15:30-tól indul
a sátor színpadán a fúvós zenekarok koncertje.
Az V. Kanizsai Sörünnepet Cseresnyés Péter országgyûlési képvi-

selõ, államtitkár nyitotta meg: 
Tavasztól õszig folyamatosan
olyan nagy rendezvények vannak,
ahová érdemes ellátogatni, és érdemes eltölteni néhány órát. Nemcsak azért, hogy megkóstoljuk az
ottani jó ételeket és italokat, hanem azért, hogy találkozzunk az
ismerõsökkel, beszélgessünk egy
jót. Hiszen mi más lehetne egy közösségi rendezvény célja, mint
hogy a barátokkal, ismerõsökkel
eltöltsünk néhány órát.
Pénteken folytatódott egy hagyomány is: Cseresnyés Péter és
Karádi Ferenc alpolgármester ünnepélyes sörcsapolásával kezdõdött el hivatalosan a fesztivál.
Karádi Ferenc alpolgármester így
biztatta a megjelenteket:  Nagykanizsa régi sörös város. Nem szeretnénk, ha Nagykanizsa lakói ezt elfelejtenék, tartsuk meg az emlékezetünkben. A sörfesztiváloknak most
különlegessége, hogy a labdarúgóválogatottunk kint van az Európabajnokságon. Hajrá Magyarország,
hajrá nagykanizsai sörfesztivál!
Ír vörös, Csíki és szilvás  csak
néhány a 60-féle sörkülönlegesség
közül, amelyet a kétnapos fesztiválon meg lehetett kóstolni. A
szomjoltás mellett a kikapcsolódás
is garantált volt, hiszen szombaton
többek között fúvós elõadások, indiai nap és Beatrice-koncert várta
a kanizsaiakat, a Sörsátorban pedig közösen lehetett szurkolni a
magyar fociválogatottnak.
Kanizsa Médiaház

Házhoz megyünk kanizsai résztvevõkkel
A nagykanizsai Honvéd Kaszinó Hölgyklubja széles társadalmi bázissal rendelkezik. Pártoló
tagok, rokonok, barátok mindig
szívesen mûködnek közre azokban a rendezvényekben, amelyeket a klub szervez, avagy ahová
meghívást kap.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Igazgatóság Bûnügyi Osztály Bûnmegelõzési Alosztály az elõzõ évekhez hasonlóan
2016-ban is rendezett az idõsügyi
klubok számára vetélkedõt. Idén
Házhoz megyünk címmel a va-

gyonvédelem volt a téma, ahová a
Hölgyklub is nevezett. Mivel a kiírás úgy szólt, hogy a 3 fõs csapatban, az idõs személy mellett felnõtt
családtag, valamint általános iskolás tanuló is vegyen részt, a klub
mozgósította bázisát, így két családot is indított. A Lovrek és a LázárTukszár család sikeresen vette az
akadályokat, mi több az utóbbiakat
az a megtiszteltetés is érte, hogy az
országos megmérettetésen Zala
Megyét képviselhették.
A Lázár Józsefné, Tukszárné
Lázár Mónika és Tukszár Marcell
összetételû csapat egy igen jól

szervezett színvonalas vagyonvédelmi vetélkedõn a középmezõnyben végzett. A csapatkapitánytól,
Lázár Józsefnétõl megtudtuk,
hogy az ország minden megyéje
indított egy-egy csapatot. A Budapesten rendezett vetélkedõ sok komoly ismeretet és számtalan játékos ügyeskedést kívánt meg a
résztvevõktõl. A Hölgyklub csapatának legjobban a Biztonság  Biztonságérzet  Óvatlanság témakörének szórakoztató feldolgozása
tetszett.
Kanizsa
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Átadták az ötezredik Kanizsa Kártyát
Hat év alatt ötezer darab Kanizsa Kártyát igényeltek a nagykanizsaiak. Az ötezredik tulajdonost Karádi Ferenc alpolgármester és Bali Veronika a Tourinform Iroda vezetõje köszöntötte szombaton.
Nagykanizsai állandó lakcímmel rendelkezõ lakosok válthatják
ki a kedvezményekre jogosító kártyát. A város közintézményeiben
dolgozó közalkalmazottak ingyen
igényelhetik.
Bali Veronika a Nagykanizsai
Tourinform Iroda vezetõje elmondta:  Most már 75 helyen
adunk kedvezményt, ebbõl a három fõ kedvezményt biztosító a
városhoz kötõdik. Az uszodában
lehet húsz százalékot kapni a bér-

letbõl, a színházbérletekbõl lehet
szintén húsz százalékot kapni, illetve a Zala Volán, most már
ÉNYKK helyi, havi bérletére lehet
tíz százalék kedvezményt kapni.
Ezt a város kifizeti az intézményeknek, tehát így a város hozzájárul a kártya sikeréhez.
Az önkormányzati intézmények
szolgáltatásainak kedvezményes
igénybevétele sokak számára csábító. Így, az ötezredik kártyát
igénylõ Rácz Ferencet is leginkább ez a lehetõség motiválta a
kártya kiváltásánál.
Rácz Ferenc az ötezredik Kanizsa Kártya tulajdonosa azt mondta:
 A szüleim ajánlották, hogy váltsam ki, mert nekik is van és mondták, hogy sok kedvezménnyel jár.
Ezek között van az, hogy az autó-

Elindult a kertszemle
79 kertet neveztek a kanizsaiak idén a Magyarország legszebb konyhakertjei országos
versenybe. A helyi forduló keretében a zsûrizés ezen a héten
kezdõdött.
A közösségi kertek szemléjével
kezdte a munkát a zsûri, kedden a
Miklósfai Óvodában jártak az ítészek. Az intézmény elsõ alkalommal nevezett a megmérettetésre.
 A tavalyi évben pályáztunk a
Zöld óvoda cím elnyerésére, és annak keretén belül a tavalyi év során alakítottuk ki ezt a kiskertet.
Ez a falusias környezet, ahol a
miklósfai óvoda elhelyezkedik, tán

még inspirált minket, hogy itt jó
helye lesz egy ovikertnek. Ahogy a
kollégák elmondták, évekkel ezelõtt volt az óvodának konyhakertje, csak aztán mikor felújítás történt, sajnos tönkrement, és azt
gondoltuk, felújítjuk, a tavalyi évben  hangsúlyozta Geröly Krisztina tagóvoda vezetõ. Az idén pedig
úgy gondolta az intézmény vezetése, a versenyre is benevezi az udvar sarkában található kis kertet,
mely a zsûri tagjait is elvarázsolta.
Kálovics Andrea, a VIA Kanizsa
Zrt. városgondnoka azt mondta: 
A mostani helyszínen még nem
zsûriztünk az elmúlt 4 évben, és
nagyon kellemes meglepetésként

buszjáratokra járó bérletre van kedvezmény, és ezt mindenképpen minél elõbb meg akartam szerezni.
 Az ötezredik kártya eladása
igazolja a város vezetõi számára,
hogy érdemes volt életre hívni ezt
a lehetõséget, mondta Karádi Ferenc alpolgármester.  Minden város igyekszik a saját szolgáltatóit
helyzetbe hozni, ez így történik
Nagykanizsán is. A kártya használatán keresztül olyan szolgáltatásokat lehet igénybe venni, amelyek a város lakóit valamilyen kedvezményben részesítik.
A kártyával kapcsolatos tudnivalók, szolgáltatók és szolgáltatások részletesen megtalálhatók a
www.kanizsakartya.hu oldalon.
Kanizsa Médiaház
ért bennünket ez a gyönyörû kert.
A gyerekek lelkesedése és hozzáértése.
 A versenyre benevezett kertek
száma évrõl-évre változó, de idén
pozitív változások is vannak a nevezések tekintetében  fogalmazott a helyi megmérettetés koordinátora, dr. Szabados Gyula.  A 79
kertbõl örvendetes az, hogy a közösségi kategóriában  míg korábban 4-5 kertet neveztek  az idén
már ennek dupláját nevezték, és
ebbõl 6 óvoda, mely az idén Nagykanizsán megméretteti magát.
A zsûri két fordulóban járja végig a kanizsai kerteket, a helyi
végeredmény szeptemberre várható.
Kanizsa Médiaház

125 éves az evangélikus templom
Boldogok, akik házadban
lakhatnak. A helyi gyülekezet annak idején Koch Jánost és Morandini Románt
kérte fel a tervek elkészítésére, illetve kivitelezésére. A
ma már helyi mûemléki védelem alatt álló templomot
1891. június 28-án szentelte
fel, valószínûleg Karsai Sándor püspök.
Az évforduló alkalmából a
gyülekezet ünnepi istentiszteletet tartott, amelyen Szemerei
János evangélikus püspök hir-

detett igét.  Nagyon sok
olyan kötõdés kapcsol össze
bennünket itt, ezekben a templompadokban is, eleinkkel és
szeretteinkkel, amikre ha rágondolunk néha-néha, jólesõ
vagy fájdalmas érzés tölt el
bennünket. Ebben a 125 éves
templomban is, amely, ha 25
évvel számolunk egy generációt, akkor öt generáció lelki
otthona. Ez azt jelenti, hogy a
ma élõknek a szülei, a nagyszülei, a dédszülei és az
ükszülei is ide jártak  mondta
a püspök.
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Virágot egy
mosolyért!
2016. június 28-án az országos
kezdeményezés keretében immár
második alkalommal mosolyra és
befogadásra váró virágcsokrok
lepik el az országot, köztük
Nagykanizsa városában is várják
az árva csokrok leendõ tulajdonosaikat. A hazai virágkötõk, így
munkatársaink is, ismét virágcsokrok ezreit helyezik el utcákon, köztereken, parkokban,
hogy megtalálójuk arcára mosolyt varázsoljanak, mely akcióhoz a tavalyi sikeren felbuzdulva
a Pannonia Virágbolt is nagy
örömmel csatlakozik. Az apró figyelmességgel arra kívánunk rávilágítani, hogy a virágok fontos
szerepet töltenek be mindennapjainkban. Szépségükkel, bájukkal
elkísérnek bennünket a bölcsõtõl
a sírig, részesei legnagyobb örömeinknek és bánatainknak.
A Nagykanizsa városának
köztereire kihelyezett virágcsokrokon egy kis kísérõkártya
jelzi, hogy a Pannonia Virágbolt
virágkötõi állították össze az árválkodó szépséget, nekik köszönhetõ az önzetlen gesztus. Az
esemény különlegességét az adja, hogy a virágokat nemcsak
megcsodálni lehet, de a szerencsés megtaláló haza is viheti magának, vagy továbbajándékozhatja egy számára különleges
embernek. Továbbá fontos elmondani, hogy a megtalált virágcsokrokért cserébe fizetséget
nem várunk, csak egy visszajelzést a virágok további sorsáról.
A kísérõkártyán található e-mail
címre elküldött vagy a Pannonia
Virágbolt közösségi oldalára feltöltött fotó méltó elismerés és
köszönet a virágkötõ számára. A
visszaérkezõ fotóval a mosoly
körbeér, visszajut ahhoz, aki
örömmel, szakértelemmel és lelkesedéssel készítette, hogy egy
számára idegen embernek boldog perceket szerezzen.
A virágcsokrokat és a mosolygó embereket 2016. június 28-án érdemes keresni
Nagykanizsán.
További részletek az országos
kezdeményezésrõl az esemény hivatalos honlapján: www.viragotegymosolyert.hu és Facebook oldalán: www.facebook.com/viragotegymosolyert

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Reménnyel tekintenek a magyarokra

Egyesületünk számára megtiszteltetés, hogy politikusaink
szólnak rendezvényeinken. Csak
találgatni tudjuk, honnan fúj az a
szél, amely választott képviselõink megbecsülését próbálja kikezdeni. Lehet, egy végképp hiteltelenné vált párt szeretné a
szomszéd tehenét is úgy látni? De
mi már csak Arany Jánossal tartunk, aki azt írta: Kevesen vagyunk, de ha egyetértünk, ha
bölcs vezetõk után indulunk s engedelmeskedünk: a diadal bizonyosan mienk.  fogalmazott Kóré Péter a Nagykanizsai Polgári
Egyesület nyári 56-os ünnepén.
Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének évfordulóján a forradalom
és szabadságharc valamennyi hõsi
halottja, a vérbefojtást követõ megtorlás valamennyi áldozata elõtt fejet hajtunk  folytatta.  Ünnepet
említettem, mert ilyenkor a jövõt
ünnepeljük. Ahogy Márai Sándor
írta: Mindig új élet lesz a vérbõl.
Ezután bekonferálta a Kovásznán,
testvérvárosunkban született Ignácz
Rózsa prózáját, amely a Rendületlenül címû irodalmi röplapon jelent
meg 1956. október végén. Igazat játszottak... volt a címe az édesanyai
írásnak, amely méltán váltott ki mély
érzelmeket a hallgatóságból. Zárósora: De értetlenül állok a Gyermek
elõtt, aki élet-halál harcot játszott, és
játszva adta vissza azt nekünk, amit
már örökre elvesztettnek hittünk:
nemzeti önbecsülésünket.
Balogh László önkormányzati
képviselõ beszéde elején köszöntötte a köztünk lévõ ötvenhatosokat.
Örömmel említette, hogy a tõlük az
ötvenéves évfordulón kapott lyukas
zászló újra  és reméli, még soká 
közremûködõje az emlékezésnek, a

jövõigenlõ ünnepnek. Majd így
folytatta: Engedjék meg, hogy megemlékezésem elején egy kicsit eszmélõdjek, hangosan mintegy együtt
gondolkodjak Önökkel. A kérdés,
amelyre választ keresek a következõ: helyénvaló-e ha egy mai szónok
nem csak a múltról, hanem a jelenrõl és a jövõrõl is beszél?
1956. október 22-én a Mûegyetemen összegyûlt fiatalok a lengyel néppel való szolidaritás kifejezésére a Bem tábornok szobra

miatt. Saját szabadságukért, saját
jövõjükért.
Csak egy példa ez a Bem szobor
körüli történet. De utalhatnék akár
a Rákóczi induló népszerûségére is
függetlenségi küzdelmeink során.
Jelkép, szívet melengetõ, izmot
mozgósító jelkép, messze nem
csak egy távoli, történelmi adat.
Úgy gondolom, nem is kell tovább érvelnem, fél szavakból is értjük egymást. A mai szabadságünnepen  mert mélyen egyetértek a bevezetõben elhangzottakkal: ilyenkor
a jövõt ünnepeljük, Mindig új élet
lesz a vérbõl.  tehát csak akkor lehetünk hûek az 56-osokhoz, ha
megharcoljuk a mi mai harcainkat is
azért, amiért õk életüket áldozták.
Szívembe csavart az elõbb elhangzott édesanyai írásból egy szó:
nemzeti önbecsülésünk. Vagy ahogy
Szentmihályi Szabó Péter írta: csak
magyarnak lenni végre hagyják. Hát
nem ez van újra  ki tudja hányadszor  veszélyben, most a kényszer
betelepítés révén? Hát nem lennék
áruló, ha ilyen veszély közepette
nem arról beszélnék, mindannyiunkra szükség van, mindnyájunknak el

elõtti gyûlést választották. Talán a
kiváló 19. századi szabadsághõs
miatt? 1956 júniusában Poznanban
munkásfelkelés tört ki, politikai
szabadságot, vallásszabadságot és
az anyagi feltételek javítását követelték. Bár egy háromezer fõs páncélos haderõvel vérbe fojtották a
felkelést  a summa 57 halálos áldozat, 700 bebörtönzött  a poznani felkelés elõzményül szolgált a
kommunista diktatúra rabláncát lerázni akaró magyar nép szabadságküzdelmének. 1848 miatt, a piski
csata miatt mentek hát az 56-os fiatalok a Bem szoborhoz? Nem!
Poznan miatt, a lengyel Nagy Imre

kell mennünk! El kell mennünk õszszel, a népszavazáson el kell utasítanunk a kvótát. Csak mi mondhatjuk
meg, kikkel akarunk együttélni.
Csak mi mondhatjuk meg, akarunke nemzeteket feloldó Eurábiai Egyesült Államokat?
És örülök, hogy szóba került az
elõbb a hazugság. Ismeretes: Hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal 
hazudtunk minden hullámhosszon.
Az egyik, 56-ban saját bûneire rádöbbenõ magyar író szavait a hazugságrém Õszödön kisajátította.
És ma szerte Európában ez a hazugság mérgez. Nem írhatnak a
nyugati újságok a migránsok által

elkövetett bûncselekményekrõl.
Nyugaton nem lehet beszélni arról
a keresztényüldözésrõl, amely a
németországi táborokban zajlik.
A politikai korrektség, a píszí
diktatúrájában élnek nyugati polgártársaink. Csoda-e, ha ki vannak
éhezve az igaz szavakra? Februárban Lánczi Tamás számolt be a
HSMK-ban, micsoda megbecsüléssel, micsoda reménnyel fordul
az átlag nyugat-európai polgár
Magyarország felé. Azt is kimondta: a népszavazás üzenet is, nem
csak magunknak tartozunk vele.
Üzenet lesz a nyugat-európai elitnek is  kevés embernek lehet sokáig hazudni, sok embernek lehet
kevés ideig hazudni  de sok embernek, sokáig nem lehet.
És üzenet lesz a bennünk bízó átlag nyugat-európaiaknak is: ha a
magyaroknak sikerült, miért ne sikerülhetne nekik is, Ha nekünk sikerült olyan kormányt választani,
amely a saját nemzete érdekeit képviseli, miért ne sikerülhetne nekik
is? Elûzni azokat, akik saját népük
helyett egy másikat választottak.
1956 kötelez.
Age quod agis  sok iskola választotta jelmondatául Plautus sorát. Pedagógusként  talán megbocsátják  különösen kedves nekem. Sokféleképpen fordítják.
Tedd, amit teszel! Amit teszel,
tedd igazán! A mai ünnepen hadd
idézzek egy magyar regényhõst, a
Baradlay-fiúk édesanyját. Õ így
küldte fiait  akár a császárhû, kõszívû apa akaratával is szembeszegülve: Tedd, amit tenned kell!
Tegyük, amit tennünk kell.
Így szeretnénk átélhetõvé tenni
56 emlékét. A méltó emlékezés azt
kívánja, hogy tisztelettel és tisztességgel emlékezzünk meg a régmúlt
hõseirõl és ártatlan áldozatairól.
1956 örök tanulsága, hogy vannak
örökifjú hõsök, mert példaképpé is
válhatnak, mert fiatalos lendülettel
széttörték az agyunkat és szívünket
nyomasztó félelmet. Nem szabad
feledni a fénylõ arcokat! Felemelt
fejû és emelkedett szívû népnek
van jövõje. Nagy Gáspárral szólva:
Megigéz fénylõ arcuk, lám a lélek
és lelkesültség, mily káprázatos
ikerpár együtt: õszinte Isten-oltár!
 fejezte be a Humán Bizottság elnöke beszédét, melyet az NPE rendezvényein hagyományos egy-egy
szál virág elhelyezése követett. Kifejezvén, valamennyiünkre szükség van, nem lehetünk tétlen szemlélõk.
Kanizsa
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Ma mondhatunk nemet a zsarnokságra
seknek nevezett emberek, akik valójában elhurcolt rabok voltak, állami gazdaságok kiürített és õrzött
majorjaiba, istállókba, juhhodályokba kerültek, és kényszermunka volt az osztályrészük.
A következõ három évben további
45 kitelepítési hullámról tanúskodnak
a dokumentumok: a déli és a nyugati
határ mellõl, így több mint hat évtizeddel ezelõtt Nagykanizsa térségébõl 1950. június 23-án, 1950. decem-

táltak, kitelepítettek és kényszermunkára fogtak.
Ez volt az elcsalt, úgynevezett
kékcédulás választásokon hatalomra került kormány bosszúja az
osztályellenségnek kikiáltott emberek ellen, akiknek általában nem
volt más bûnük, mint az, hogy
másként gondolkodtak, mint amit
a kommunista diktatúra elvárt.
Úgynevezett kulákokat és nemeseket, a politikai ellenzék tagjait va-

Pulik helyett vérebekkel/ Ostor
helyett fegyverekkel/ Õrzik az embercsordákat/ Ez a híre Hortobágynak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Emlékezõk!
Ezt a verset egy kitelepített ember, Debreczeni József vetette papírra 1953-ban. Ez a négy sor hûen
adja vissza az elmúlt század ötvenes éveinek hangulatát, az otthonukból kényszermunkatáborokba
számûzöttek kilátástalanságát, reményvesztettségét.

ber 6-án, majd 1952. június 17-én
hurcoltak el embereket. Így alakult ki
a magyar gulág, amely szovjet mintára szervezõdött. A rabgazdaságok
egyetlen célja a büntetés, a megtorlás,
a megfélemlítés volt.
Tisztelt Emlékezõk!
A Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány  amely a hortobágyi kényszermunkatáborok történetét kutatja  készített egy összeállítást. E szerint a 12 kényszermunkatáborból az 1953 júliusa és

A totális hatalomra törõ új rezsim 1950. június 23-tól családok
százait deportálta a jugoszláv határsáv falvaiból a Hortobágyra és a
Nagykunságra. Az akkor telepe-

az október 31-i felszámolási határidõ között 2524 család, mintegy
7280 ember szabadult. Valószínûleg azonban ennél is többen, 8-10
ezren lehettek azok, akiket depor-

gonírozták be, és hurcolták el õket
embertelen körülmények közé.
Azokat vitték, akik nem tetszettek.
És azért vitték, mert nem tetszettek.
Más indok nem nagyon volt. És vannak, akik sohasem térhettek vissza.
Vagy ha visszatértek is késõbb, nincstelenül, továbbra is üldözötten jöttek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha nem csak a hortobágyi kényszermunkatáborról beszélünk, akkor az összes kitelepítés közvetlenül mintegy 100-300 ezer embert
érinthetett, de ez a szám valószínûleg elérte a félmilliót is, ha azokra
az emberekre gondolunk, akik
azért, hogy elkerüljék a hivatalos
kitelepítést, mindenüket hátrahagyva elköltöztek, elmenekültek.
Nemcsak 56-os magyarok vannak. Vannak 50-es magyarok is!
Ugye emlékszünk még Illyés Gyula
megrázó, monumentális költeményére?! Hol zsarnokság van,/ ott
zsarnokság van,/ nemcsak a puskacsõben,/ nemcsak a börtönökben,/
nemcsak a vallatószobákban,/ nemcsak az éjszakában/ kiáltó õr szavában,/ ott zsarnokság van Az a fájdalmasan szép mondat, amelyet Ilylyés Gyula a zsarnokságról írt oldalakon keresztül, hûen adja vissza a
zsigeri félelmet, a sötét, elnyomó
diktatúra embertelen hatalomgyakorlási technikáját. ott zsarnokság

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete idén is június 17-re a vasútállomásra szervezett koszorúzást. 52-ben ezen a
napon történt a vagonírozás. Számosan eljöttek az elsõ, 1950-es deportálás túlélõi közül is. Egyikük
tavaly így emlékezett fájdalommal
a rabságban elhunyt nagyapjára:
 Kerestem a temetõgondnokságon. Mondom, mikor halt meg.
Nincsen nyoma. Még a halott is ellenség volt.  Felidézte odaérkezésük napját is:  Kint voltunk a réten. A szabadban. Éhesek voltunk,
szomjasak voltunk. Nagyapám
kerülget. Azt mondja: Kisunokám, ne haragudj. Nem tudok
enni adni.  Mindez visszahallgatható a youtube-on Hortobágyra
elhurcoltak visszaemlékezései cím
alatt. A vers és a népdal után Cseresnyés Péter államtitkár, országgyûlési képviselõ a következõ beszédet mondta:

van/ az óvodákban,/ az apai tanácsban,/ az anya mosolyában
Tisztelt Emlékezõk!
A zsarnokság béklyóját 26 éve ledobtuk magunkról. De a lelkeket
fogva tartja még az emlék, hiszen
köztünk vannak, élnek még azok,
akik megjárták a kényszermunkatáborokat, Recsket, itt vannak még az
egykori deportáltak és internáltak.
Velük együtt közös felelõsségünk,
hogy a történelmünk múltbéli borzalmait ne fedje  ne fedhesse!  a
feledés jótékony homálya. Közös
felelõsségünk és kötelességünk az
emlékezés, az, hogy beszéljünk a
vörös ragályról, amely százezrek,
milliók életét nyomorította meg, tette tönkre. Beszélnünk kell róla és
emlékeznünk, generációkon és
nemzedékeken át, hogy a történelem ne ismételhesse önmagát.
És még valamirõl beszélnünk
kell, tisztelt honfitársaim! Arról,
hogy a diktatúra, még ha báránybõrbe is bújik, diktatúra marad!
Az 50-es évek kényszer-kitelepítése után most, lassan hét évtizeddel késõbb, itt a kényszerbetelepítés. Az akkori elhurcolást sok százezren szenvedték meg. A mostani
kvótát az egész ország megszenvedné. Mert hol zsarnokság van,
ott zsarnokság van A kommunisták úgy döntöttek, családok ezreinek, tízezreinek életét teszik tönkre, más helyre hurcolva õket. A
brüsszeli kvázi-demokraták most
országokra akarnak kényszeríteni
nekik nem tetszõ, nemzeti érdekeikkel ellentétes döntéseket. Így
Magyarországra is. Csak most nem
visznek, hanem hoznának. Ennyi a
különbség. A kényszer-kitelepítés
és a kényszerbetelepítés filozófiája
ugyanaz. A diktatúra, az erõ fitogtatása, a büntetés. Az 50-es évek
áldozatainak megmondták, hol kell
élniük. Ma pedig azt akarják megmondani nekünk, a saját országunkban kikkel kell együtt élnünk.
Van azonban egy nagy különbség, tisztelt hölgyeim és uraim! Az
50-es években nem lehetett tiltakozni, szavazni. Ma azonban lehet,
és meg is tesszük! Ma küzdhetünk
a ránk kényszerített akarat, egy
másfajta diktatúra és diktátum ellen. Ma mondhatunk nemet a zsarnokságra. És meg is kell tennünk a jövõnk, gyermekeink, unokáink,
tehát Magyarország érdekében.
Kanizsa
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Megbízónk egy tekintélyes Olaj- és Gázipari, családi tulajdonban lévõ szaúd-arábiaivállalat, amely közel 30 éve mûködikaz ipari szolgáltatások, a rendszer integráció, a kereskedelem és a környezetvédelmi
megoldások területén.

Megbízónk egy tekintélyes Olaj- és Gázipari, családi tulajdonban lévõ szaúd -arábiai vállalat, amely közel 30 éve mûködik az ipari szolgáltatások, a rendszer integráció, a kereskedelem és a környezetvédelmi megoldások területén.

A CÉG JELENTÕSEN BÕVÜL
ÉS SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

A CÉG JELENTÕSEN BÕVÜL
ÉS SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

HEGESZTÕTECHNIKUS
(JUNIOR)

MINÕSÍTETT HEGESZTÕ
(SENIOR)

Fõ feladatok:
w Elvégezi és vizsgálja a hegesztési- (WPS és WPQR) és darabolási
eljárásokat a különbözõ szabványelõírások szerint.
w Megfelelõen képzett és jól ismeri a projektre vonatkozó szabványokat és elõírásokat. Nyomástartó berendezésekre és csõvezetékekre vonatkozóan az ASME IX elõírásainak az ismerete szükséges.
w Meghatározza a vágási, szerelési és a hegesztési sorrendet.
w A technikus olvassa és értelmezi a mûszaki rajzokat és specifikációkat, hogy megfelelõen megtervezze a szerelési és a hegesztési eljárásokat, munkafázisokat.
w Meghatározza a szükségeselõmelegítésihõmérsékletetésa maximálishõbevitelt a falvastagságalapján.
w Oktatja és továbbképezia hegesztõket az alkalmazandó hegesztési
eljárásokra a vonatkozó WPS-ek alapján.
w Értékeli a hegesztõk teljesítményét annak érdekében, hogy megfelelõ minõségû varratok készüljenek, és ha szükséges képzi õket.Naprakészen tartja a hegesztõk teljesítményértékelésének eredményeit,
amelyek szükségesek a megfelelõség értékeléshez.
w Karbantartja a WPS lapokat, tárolja az NDT-és a csõszakaszok a csõvezeték vizsgálati eredményeket, frissíti a hegesztõk teljesítményére és
minõsítésére vonatkozó elektronikus és papír alapú nyilvántartásokat.
w Elkészíti a hegesztési varratanyakönyvet a hegesztõre és a hegesztési eljárásra vonatkozó információkkal.
w Nyomon követi az anyag specifikációkat és biztosítja, hogy minden
beérkezõ anyag megfelelõen dokumentálva legyen.

Elvárások:
w Szakközépiskolai érettségi vagy ennek megfelelõ szakirányú végzettség
w Legalábbaz ASME IX elõírásaiszerintiminõsítésselrendelkezikszénacélésrozsdamentesacélok SMAW / GTAW (fedettívûhegesztés/védõgázasívhegesztés)eljárásokkaltörténõhegesztésében.
w Minimum 3 éves tapasztalat a gyártás területén.
w Angol nyelv írásbeli és kommunikációs szintû ismerete (a munkavégzés nyelveangol)
w Jóinterperszonáliséskommunikációskészség.
w Megbízható, pontos, precíz,önálló és felelõsségteljes magas szakmai színvonalú munkavégzés.

Juttatások: Versenyképes fizetés és egyéb juttatások

Fõ feladatok:
w Olvassa és értelmezi a terveket, specifikációkat / izometriákata
szükséges hegesztési paraméterek meghatározásához.
w Képes hegeszteni vízszintes-, függõleges- és fej feletti pozícióban
(minden hegesztési pozícióban).
w Üzemelteti a kézi és gépi hegesztõberendezéseket a megfelelõ hegesztési varrat létrehozásához / kialakításához.
w Kézben tartja a hegesztési ívet és a hegesztési sebességet a megfelelõ beolvadási mélység és varratalak kialakítása érdekében.
w A gyártás / szerelés adataival kiegészíti az izometrikus csõterveket és jelöli a tervhez képesti eltéréseket, változásokat.
w Karbantartja a hegesztõ berendezést.
w Kézi és gépi szerszámokkal letisztázza a darabolási / vágási felületeket.
w Összeszerelia szükséges alkatrészeket, részegységeket kézi és gépi szerszámok segítségével.
w A mûvezetõ által meghatározott egyéb feladatok elvégzése.

Elvárások:
w Szakközépiskolai érettségi vagy ennek megfelelõ szakirányú végzettség.
w Legalább az ASME IX elõírásai szerinti minõsítéssel rendelkezik
szénacél és rozsdamentes acélok SMAW / GTAW (fedett ívû hegesztés/védõgázas ívhegesztés) eljárásokkal történõ hegesztésében.
w Az AWS D1.1 elõírásai szerinti minõsítés elõny.
w Minimum 5 éves tapasztalat a gyártás területén.
w Angol nyelv alapfokú ismerete írásban és szóban (a munkavégzés
nyelve angol)
w Jóinterperszonális és kommunikációs készség.
w Megbízható, pontos, precízés felelõsségteljes magas szakmai
színvonalú munkavégzés.

Juttatások:

Versenyképes fizetés és egyéb juttatások

Munkavégzés helye: AlKhobar, Szaúd-Arábia

Munkavégzés helye:
Al Khobar, Szaúd-Arábia

Amennyiben a fenti álláshirdetés felkeltette érdeklõdését, kérjük, juttassa el angol nyelvû fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail
címre: ildiko@talentifynow.com

Amennyiben a fenti álláshirdetés felkeltette érdeklõdését, kérjük, juttassa el angol nyelvû fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail
címre: ildiko@talentifynow.com

2016.06.23.

10:37

Page 7

Kanizsa  Hirdetés

2016. június 23.

7

Pályázat - személyszállítás
Pályázati felhívás Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási
szerzõdés keretében történõ ellátására

Megbízónk egy tekintélyes Olaj- és Gázipari, családi tulajdonban lévõ szaúd-arábiai vállalat, amely közel 30 éve mûködik az ipari szolgáltatások, a rendszer integráció, a kereskedelem és a környezetvédelmi megoldások területén.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §-ának rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.

A CÉG JELENTÕSEN BÕVÜL
ÉS SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata, 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/8492300; Fax: 06/93-500-730. Kapcsolattartó: Dénes Sándor polgármester. E-mail: denes.sandor@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendõ, menetrend
szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú
Város vonatkozásában közszolgáltatási szerzõdés keretében, ezen kívül a pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A személyszállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó, a pályázati kiírás "A" jelû mellékletét képezõ menetrend szerint kell végezni.
3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés.
4. A szerzõdés idõtartama: a Kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra, - 2017.
január 1. napjától 2021. december 31. napjáig - 5 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2017. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60.
nap 12 óra.
8. Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2016. november 20. 10 óra.
9. Szerzõdéskötés tervezett legkésõbbi idõpontja: 2016. december 1.
10. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében legelõnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel köt szerzõdést.
11. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a pályázati kiírás ellenértéke:
50.000 Ft + áfa összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró Magyarországi Sberbank Zrt.-nél vezetett 14100330-92660049-01000003 számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, illetve pénteken 8-12 óra között a következõ
címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport.
A pályázati kiírás kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított
öt munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az ellenérték megtérítését a pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás másra át nem
ruházható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az eljárásban való részvételnek.
12. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve
magyar.

CSÕSZERELÕ
Fõ feladatok:
w Értelmezi a terveket, gyártmányrajzokat, hogy meghatározza azokat az anyagokat és eszközöket, amelyek a munkavégzéshez szükségesek.
w Megméri és megjelöli a csöveket a daraboláshoz és a csavarmenet vágáshoz.
w Elvégzi a csõvégek élelõkészítését.
w Kiválasztja, méri, darabolja és összeszereli a csõszakaszokat, illesztéseket és kötéseket kézi-és elektromos szerszámokkal valamint hevederek / emelõ szerkezetek.
Beépít csöveket fittingeket, szerelvényeket, kondenzedényket, szûrõket, tömítéseket és szükség esetén meghajlítja a csöveket.
w Elõkészíti a csöveket és fittingeket az illesztõ hegesztéshez és a töltõvarratok
elkészítéséhez.
w Összeszereli és rögzíti a csöveket, alkatrészeket a hozzájuk kapcsolódó készülékekkel együtt a rajzok és specifikációk alapján, hegesztéssel és/vagy menetes kötésekkel.
w Darabol, csavarmenetet vág és képes a következõ eszközök szakszerû használatára: fûrész, lángvágó, csõhajlító és menetvágó.
w Az acélszerkezeteken elhelyezi és rögzíti a csöveket, csõszakaszokat csõtartók,
alátámasztások, szerszámok vagy hegesztés segítségével.
w A csõszakasz mérete, valamaint a vonatkozó rajzok és specifikációk alapján
kiválasztja a csõszakaszokba beépítendõ csõtartókat, rugós csõtartókat.
w Kivágásokat készít és lyukakat fúr az acélszerkezete a csõszakaszokszerelését
megelõzõen, kézi és elektromos szerszámok segítségével.
w Ellenõrzi és vizsgálja az elkészült csõszakaszokat pl. szemrevételezéssel, elvégzi rajtuk a szükséges próbákat és teszteketpl. szilárdsági nyomáspróba.
w Szükség esetén módosításokat végez, tisztítja és karbantartja a csõvezetéki
rendszereket, egységeket, alkatrészeket és az azokhoz kapcsolódó gépeket és
eszközöket, kézi és elektromos eszközök segítségével a vonatkozó elõírások,
specifikációk szerint.
w Kiválasztja, megvizsgálja és használja a következõ emelõeszközöket: csigás- vagy láncos emelõ, racsnis feszítõ, emelõbak stb. Elmozdulás ellen biztonságosan rögzíti a csõvezetékeket.
w Megfelel a legmagasabb szintû biztonsági elõírásoknak a projekt végrehajtás
teljes szakaszában, a balesetek és nézeteltérések elkerülése érdekében.
w Elvárható gondossággal figyel saját és a vele együtt dolgozók egészségére és
biztonságára.

Elvárások:
w Szakközépiskolai érettségi vagy ennek megfelelõ szakirányú végzettség.
w Minimum 5 éves tapasztalat az építõipar területén.
w A csõszerelési technikák és módszerek szakmai ismerete.
w Angol nyelv alapfokú ismerete írásban és szóban (a munkavégzés nyelve angol).
w Jó interperszonális és kommunikációs készség.
w Megbízható, pontos, precízés felelõsségteljes magas szakmai színvonalú
munkavégzés.
w Hatékony munkakapcsolat kialakítása a kollegákkal.

Juttatások: versenyképes fizetés és egyéb juttatások.
Munkavégzés helye: Al Khobar, Szaúd-Arábia
Amennyiben a fenti álláshirdetés felkeltette érdeklõdését, kérjük, juttassa el
angol nyelvû fényképes, szakmai önéletrajzát az alábbi e-mail címre:
ildiko@talentifynow.com

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

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Múzeumok
Éjszakája

2016. június 25. (szombat)
KINCSEK - KALANDOK - KOPONYÁK

Nagykanizsán a Thúry György Múzeumban!

Négy helyszínen: múltbéli arcokkal, germán harcászati bemutatóval, kalandtúrával, dog dancinggel, koncertekkel, kézmûves foglalkozásokkal,
szambával, a helyszínek közötti ingyenes városnézõ busszal várja az érdeklõdõket a Thúry György Múzeum!
Programjaink minden helyszínen ingyenesen látogathatóak!

THÚRY GYÖRGY MÚZEUM

(Nagykanizsa, Fõ út 5.)
15.45
16.00
17.15
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30

22.00
22.30
24.00
00.30

A 2016. évi múzeumok éjszakájának megnyitása.
Száraz Csilla múzeumigazgató köszönti a vendégeket,
megnyitja a rendezvényt.
Flexaton Ütõegyüttes koncertje gyerekeknek
Kincskeresõ Kalandtúra kezdete
Keresd a tûzként ragyogó nyakéket!
Dog Dancing - Szeifer Diána és Hunor nevû agarának fellépése
Dr. Tóth Gábor antropológus elõadása:
A sírok vallomása - életrõl, halálról
Germánok hagyományõrzõ csoport fellépése (Károly Róbert
Hagyományõrzõ és Kulturális Egyesület)
Imrei Ferenc elõadása az agarak történetérõl, szerepérõl,
az Országos Agarász Egyesület céljairól
Vetélkedõk, totók eredményhirdetése
(Kincskeresõ Kalandtúra; Múltbéli arcok; Kanizsa vár
kiállítás; Múzeumok Éjszakája kvíz)
A Germánok címû idõszaki kiállítás megnyitója.
A kiállítást dr. Tomka Péter, régész, a népvándorláskor egyik
legnagyobb hazai kutatója, a szelestei germán temetõ
konzulense nyitja meg.
Pap Ildikó Katalin (régész, Savaria Múzeum, a kiállítás
kurátora) rendhagyó tárlatvezetése a Germánok címû kiállításban.
Kalungu Ütõegyüttes koncertje (udvar)
Tûzugrás
Éjszaka a múzeumban - a tárgyak, sírok, holtak életre kelnek
Barangolás a múzeum sötét zugaiban - Keresd a holtak kincsét!

Közben udvari kézmûves foglalkozások 16.00 - 21.00 között a múzeum udvarán:
w mozgókönyvtári szolgáltatás (Halis István Városi Könyvtár): népvándorláskor könyvei
w fafaragó bemutató és foglalkozás
w Bencze László csontfaragó mûvész kiállítása
w Az Országos Agarász Egyesület kanizsai és Zala megyei tagjai
agaraikkal ismertetik meg az érdeklõdõket
w gyöngyfûzés
w fibula készítés
w agyagozás
w puzzle-ozás

2016. június 23.

KÉPZÕMÛVÉSZETEK HÁZA (KISKASTÉLY)
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.

w Az Eraklin Táncklub Egyesület Rio estje
szamba oktatás, minden ami tánc, kiállítás és kultúra
Kísérõprogramok:
w Múltbéli arcok címû idõszaki kiállítás
w rövidfilm vetítés: arcrekonstrukciós film - váci múmiák
w puzzle-ozás
w 17.15 - 20.00 Múltbéli Arcok totó
w Sass Brunner és Brunner kiállításhoz kapcsolódóan
folyamatosan vetítjük a két mûvésznõ életét bemutató fotókat,
festmények képeit
w Z. Soós gyûjtemény bemutatása
Diavetítéssel bemutatjuk Z. Soós István mûveit

MAGYAR PLAKÁT HÁZ
Nagykanizsa, Erzsébet tér 14-15.
w Puchheim és Nagykanizsa képzõ- és iparmûvészeti kiállítás.
w Színezd újra festészet kezdõknek
A Kanizsai Képzõ- és Iparmûvészek Egyesülete tagjainak
közremûködésével

NETTA-PANNONIA KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
Nagykanizsa, Vár u. 5.

w Kanizsa Vár kiállítás
w 16.00-24.00 óra között Kanizsa vár történeti kiállítás
megtekintése
w 16.00-21.00 óra között török kori kézmûves foglalkozások,
hastánc bemutató

A HELYSZÍNEK KÖZÖTT ÓRÁNKÉNT INGYENES

VÁROSNÉZÕ KISBUSZ KÖZLEKEDÉST BIZTOSÍTUNK!

Útvonal: Thúry György Múzeum Fõ út 5. - Képzõmûvészetek Háza Magyar Plakát Ház (Erzsébet tér 14-15.) - Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. (Vár u. 5.) - Thúry György Múzeum Fõ út 5.
TÁMOGATÓK
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ARDITTI PÉKSÉG
BORBAZÁR
CSENGERY ZÖLDSÉGBOLT
DEÁK KÖNYVESHÁZ
DR. SZUPI GYERMEKCIPÕ ÉS GYERMEKBIZOMÁNYI ÜZLET
FORTUNA CUKRÁSZDA
GERÕ CUKRÁSZDA
HENI CUKI
KANIZSA PÉKSÉG
MÁGUS ÉTTEREM
MECSEK FÛSZÉRT ZRT.
PAPÍR KIRÁLY PROFORMAT KFT.
ROBINSON PIZZÉRIA
ROSSMANN DROGÉRIA FÕ ÚTI ÜZLETE
TESCO
TRENDYPET KISÁLLAT FELSZERELÉS
VARÁZSCERUZA PAPÍR-ÍRÓSZER KREATÍV HOBBI BOLT
ZONE64 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET
EGYÜTTMÛKÖDÕ PARTNEREK
ERAKLIN TÁNCKLUB EGYESÜLET
NETTA-PANNONIA KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
ORSZÁGOS AGARÁSZ EGYESÜLET
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS IPARMÛVÉSZEK EGYESÜLETE

2016.06.23.

2016. június 23.

10:37

Page 9

Kanizsa  Hirdetés

9

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

24.qxd

24.qxd

2016.06.23.

10

10:37

Page 10

Kanizsa  Hirdetés

2016. június 23.

DRÁMAÍRÓ PÁLYÁZAT
Zala megyei, magyar nyelven alkotó, amatõr
szerzõk részére

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)

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.
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.
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.
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 Nagykanizsai Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpad drámaíró pályázatot hirdet,
magyar nyelven írt drámák díjazására Zala megyei, magyar nyelven alkotó amatõr
szerzõk számára.
Pályázók köre: a pályázat alsó korhatára: 14 év. Pályázatra nevezni lehet egyénileg,
párosan vagy akár csoportban is.
Pályázat részletei: a pályázatra olyan karácsonyi mûvek beérkezését várjuk, amelyek eddig még nem kerültek bemutatásra színpadon, valamint más drámapályázaton helyezést nem értek el.
Formai és tartalmi követelmény: tematikus megkötés nincs, a mûvek terjedelme:
minimum 20, maximum 40 A/4-es oldal, Times New Roman, 12-es betûmérettel,
másfeles sorközzel, tartalmi megkötés: karácsonyi történet, mûfaji megkötés nincs,
mûben szereplõ személyek száma: minimum 10, maximum 20 szereplõ, a mûhöz
csatolni kell: jellemrajz a mûben megjelenõ szereplõkrõl; saját önéletrajz.
Nevezési díj: nincs
Bírálati szempontok:
- Forma. A mû megfelel-e a pályázat követelményeinek. Pl.: nem vers (verses dráma elfogadható), vagy nem regény, valamint illeszkedik a fent említett formához.
(TNR 12-es másfeles sortáv)
- Dramaturgia. Dráma felépítése, cselekményvezetés, történetkibontás, szereplõk illeszkedése a mûhöz, számuk stb.
- Elõadhatóság.
Díjazás: a legjobbnak ítélt mûvet a Honvéd Kaszinó Diákszínpad színpadra állítja a
2016-2017-es évadban és a mû írója részt vehet a csoport munkájában és az általa
írt darab rendezésében. Az elsõ 3 helyen végzett drámák íróira a továbbiakban tehetséggondozó szakemberek szentelnek figyelmet, például.: Térségi Kiválóan Akkreditált Tehetségpont kulturális szakemberei. Az 5 legsikeresebb pályázót Gála keretén
belül köszöntjük és díjazzuk tárgyi formában.
Pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag e-mail-ben várjuk a
hkvd.nk@gmail.com e-mail címre. Minden csatolt dokumentumot doc vagy docx
formátumban kell elküldeni a megadott e-mail címre. A dokumentum neve tartalmazza a mû címét és az alkotó nevét. Az e-mail tárgya: "Drámapályázat" legyen.
Beküldési határidõ: 2016. 09. 20.
További információért érdeklõdni lehet: hkvd.nk@gmail.com.

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.
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.
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.
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 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 23.

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 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.

Munkaszüneti nap a Hivatalban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a Közszolgálati Tisztviselõk Napja 2016. július 1. (péntek) munkaszüneti nap, a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Eladó ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanait:
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
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: 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

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: 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.

A Nagykanizsai Család- és
Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:
w 2 fõ határozatlan idejû
esetmenedzser
w 1 fõ határozatlan idejû
családsegítõ
w 1 fõ határozott idejû
családsegítõ
A pályázatok benyújtásának
határideje:
2016. július 10.
Részletes információk:
https://kozigallas.gov.hu,
www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu;
www.surd.hu

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

2016. június 23.

Elkészült az Örökségünk
 Nagykanizsa klip

SZÍNES VILÁGOM
Némethné Pecsics Katalin festõ kiállítása. Megtekinthetõ:
július 8-ig.
Június 29. 9.30-12 óra
SZÜNIDEI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ
Ékszerkészítés levegõre
száradó gyurmából
A belépés DÍJTALAN!

Június 24. 19 óra
Medgyaszay Ház elõtt
SZENT IVÁN ÉJI
VIGASSÁG A
KÖZTÁRSASÁG
BANDÁJÁVAL
Sötétedéskor tûzgyújtás,
tûzugrás, hangulatos
gitárzenével. Gitáron
közremûködik Kõrösi Attila.
A belépés DÍJTALAN!

Július 2-3.
KISKANIZSAI HAGYOMÁNYOK NAPJA ÉS BÚCSÚ
Július 2.
17.00 REZEDA DALKÖR
17.30 ÁRVÁCSKA DALKÖR
18.00 SZIKRÁK
TÁNCEGYÜTTES
18.30
ZALAGYÖNGYE
TÁNCEGYÜTTES
20.00 BÁL A HELIOSZ ZENEKARRAL
Július 3.
16.30 MURAVIDÉKI NÓTÁZÓK. Szakmai vezetõ: Cseke
József
17.30 BERKES JÁNOS Érdemes mûvész operett mûsora
18.30 MÓRICZ MÛVELÕDÉSI HÁZ TÁNCCSOPORTJA
19.00 A.K.T. SZÍNÉSZNÕ-

ZENEKAR SANZON ESTJE
20.30 PRÍMÁSTALÁLKOZÓ

Dénes Sándor polgármester
még testvérvárosunkba tett látogatása elõtt nyilatkozott elismeréssel arról az összefogásról,
melynek sok kanizsai résztvevõje volt:
 Örömmel fogadtam ezt a kezdeményezést, rólunk szól, magyarokról szól. Magyarságunkról, értékeinkrõl szól. De nem csak az
anyanemzetrõl, hanem minden
magyarról, aki a világban él.
Hogy eljusson mindannyiukhoz
ez a dal, amely egy paksi zenész,
Gyulai István úr írt. Már többen
csatlakoztak ehhez, de a nagyobb

városok közül elsõként Nagykanizsa.
Az Örökségünk dal hangfelvétele a református templomban történt, öt általános iskola kórusának
közremûködésével. A Kiskanizsai,
a Miklósfai, a Hevesi, a Kõrösi és
a Piarista Iskola kórusa vett részt,
karnagyaikkal. Ez több mint százötven fiatalt jelent. A filmfelvétel
június 4-én volt, amikor ezek a fiatalok énekelve végigmentek a Fõ
utcán.
 Hadd köszönjem meg a gyermekeken kívül a Kanizsa Tv, a Kanizsai Kulturális Központ, a Via
Kanizsa, a református gyülekezet,

a Szikra táncegyüttes, a rendõrség,
a közterület felügyelet és a polgárõrök segítségét. Ismét bebizonyítottuk, összefogással mehetünk
elõbbre.  zárta szavait a polgármester.
Az összetartozás jelentõségérõl
szólva kezdte mondandóját Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyûlési
képviselõje. Az összefogás erõt fejez ki, minden közösségnek fontos
ez. Ez az öt iskolai kórus is összefogott, elénekelt egy dalt, amely a
hovatartozásukról szól. Ezt a magyar örökséget, amelyet a szüleiktõl, nagyszüleiktõl, dédszüleiktõl
örököltek, meg is akarják tartani,
tovább akarják adni. Mi lehet lelket melengetõbb, mint ha fiatalok
is ezt mondják, ezt vallják. Ha ezt
majd tudatosítják magukban és
eszerint élnek, akkor, azt hiszem,
szép jövõjük lehet. És akkor nem
csak egy család tud összetartani,
egy kisebb közösség, hanem az
egész ország. A magyarságát megtartva az összetartozását akarja kimutatni minden egyes alkalommal, amikor ezt meg kell tenni,
amikor ezt az összetartozást akarják próbára tenni.
A klipet a Youtube videómegosztóra töltötte föl a Kanizsa
Tv. A keresõbe idézõjel közt
örökségünk Nagykanizsa szavakat írva ezt a négy és fél perces videót adja ki.
Kanizsa

A modern jazz gyöngyszemei a Móriczban
Azt hiszem minden kockázat nélkül állíthatjuk,
hogy Budapesten világviszonylatban is magas színvonalú jazz-élet folyik manapság. Elég, ha csak a heti
programokat
átnézzük,
amik a legnagyobb sztárok
mûsorára hívogatnak. Ezzel
szemben vidéken  a jazz
fesztiválokat leszámítva 
jó ha egy tucat igényes koncertet láthatunk évente.
Ezért is volt ünnep, az év
eddigi
legkiemelkedõbb
jazz eseménye a Szabó Dániel Quintet Móricz Mûvelõdési Házban adott koncertje.
Az alkalmi formáció vezetõje Szabó Dániel zongorista, aki
nem régen doktorált Los Ange-

lesben, ahol zeneszerzést,
hangszerelést és filmzenei tanulmányokat folytatott, tanított. Társai között a két Egyesült Államokban végzett zenészt Bacsó Kristófót (tenorszaxofon) és Juhász Mártont
(dob) köszönthettünk. A zenekarvezetõ különbözõ formációkban játszó partnerei közé
tartozik még a tenorszaxofonon játszó Zana Zoltán és
Szandai Mátyás (bõgõ). Õk valamennyien a nemzetközi jazz
élvonalához tartozó jazz muzsikusok, akik hasonló zenei
nyelvet beszélnek.
A csütörtök esti koncerten
Szabó Dániel saját kompozícióit mutatták be. A mainstream jazz programban azért
olyan ritkán hallható John
Coltrane szerzemény is el-

hangzott, mint a Miles mode.
Külön köszönet érte! A modern jazz számok között túlsúlyban voltak a lírai szerzemények: a Lebegés, a La
plage, és a Gyermektánc. A
két eltérõ habitusú és játékstílusban játszó szaxofonosok
jól kiegészítették egymást és
külön élményt nyújtott a tenor
és szopránszaxofon együttes
hangzása. Szabó Dániel kiválóan minden manír nélkül óriásit zongorázott. Felsõfokon
említhetjük a ritmusszekcióban játszó Szandai Mátyás karakteres bõgõzését és Juhász
Márton óramû pontosságú dobolását. Köszönjük a nagyszerû élményt a Szabó Dániel
Quintetnek és a szervezõk részérõl Godinek Ibolyának.
H.Gy.
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2016. június 23.

Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Humánpolitikai adminisztrátor
Kárpitos, asztalos
Minõségbiztosítási technikus
Szobaasszony, konyhai kisegítõ
Hegesztõ, lakatos
Cukrász
Szakács, pincér
CNC gépkezelõ
Varrónõ
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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Ha eddig mindig hitt a saját erejében, ne legyen másképp ezután
sem. Ne siessen el semmit, hiszen
kitartással eléri a céljait.
IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Ha a lelkesedéséhez bátorság is vegyül,
fel tudja építeni magának azt a környezetet, amelyre vágyakozik. Lesz értelme a küzdelemnek, higgye el.
V.21.VI.21. Ikrek
Ha úgy érzi, ezekben a napokban csak
a focimeccsek hoznak izgalmat az életébe, fogadja el ezt a helyzetet. Csak rövid idõre kell nélkülözni a barátait.
VI.22.VII.22. Rák
Megtörténhet, a szabadnapján egy
olyan régi ismerõsével találkozik, aki
túlságosan felkavarja érzelmeit. Lehetõleg reálisan kezelje a helyzetet.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ne gondolkodjon folyton a múltján.
Ami megtörtént, azon úgy sem lehet változtatni. Ennek ellenére, sose
nyugodjon bele a kudarcba.
VIII.23.IX.22. Szûz
Számtalan meglepetésre számíthat a
nyáron. Minden oka meglesz a nevetésre. A könnyei is legfeljebb a
nevetéstõl hullnak.
IX.23.X.22. Mérleg
Foglalkozzon többet a párkapcsolata problémáival. Hallgassa meg a
párja véleményét, és engedjen szabad utat érzelmeinek.
X.23.XI.22. Skorpió
Barátságos természetét gyorsan
megkedvelik a környezetében. Arra
azért vigyázzon, hogy ne éljenek
vissza a bizalmával.
XI.23.XII.21. Nyilas
Mondja ki hangosan, melyik vágyát
szeretné elõször megvalósítani. A
gyors eredmény érdekében lehetõleg
vízparton elmélkedjen.
XII.22.I.20. Bak
A hétvégén alkalma nyílik az önfeledt szórakozásra. Ha ismerkedésre
lesz lehetõsége, akkor ezúttal ne
csak a szívére hallgasson.
I.21.II.19. Vízöntõ
Ha jól akarja érezni magát, akkor ne
keresse folyton mindenben a rosszat.
Indulatait, mérgét vezesse le úgy,
hogy ne bántson meg másokat.
II.20.III.20. Halak
Az alaposság jellemzi minden mozdulatát. Szívesebben tölti el idejét fizikai, mint papírmunkával. Ha így
tesz, használ vele egészségének is.
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A futball-láz nem érhet véget...

A fotelszurkoló
A világ házhoz jön. Ez a mai világban már kikerülhetetlen, így a
stadionok, az utcák, az itthoni kocsmák világa mellett már a kibertér is
a futball szurkolók világává vált.
Egy órával az osztrák-magyar labdarúgó Európa-bajnoki mérkõzés
elõtt még nem sejthettük, hogy az
éjjel soha nem érhet véget, de a
hangolás a televíziós csatornákon
keresztül azokat is kellõen felizzíthatta, akik nem a helyszínen, nem is
valamely közeli kiszolgáló egységben, hanem éppen az otthon négy
fala között tomboltak egy merészet.
A közösségi oldalak elõnye abban mutatkozik, hogy velük egyegy jó beszólásáért nem szükséges
két hangulatjavító kombinát között
futkározni, ha felteszed az oldalra,
máris indulhat a lájkvadászat, hiszen térdig gázolhatsz az okosságok garmadájában. Meg persze indult a másik csatornán a derék
Hegyidoktor, aki persze jól jött volna az ausztriai Sonnensteinbõl az
osztrákoknak, hiszen nem tudtak
annak a felszólításnak engedelmesekedni, melyet  ha nem nyári
szünet lenne , Gundel fogalmazott
volna meg nekik: Maradj talpon!. A vége 2-0 ide. Persze, vigyázni kell a posztolásokkal, hiszen csak egyszer jelentsd ki nyíl-

INGATLAN
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.: 0630-2273294 (7759K)

BÉRLET

tan, hogy Szalai biztosan nem lõ
gólt, ha viszont mégis, na, akkor a
mesének vége  néhány hétre.
S ha már a meccs utáni éjjel soha nem is ért véget, ahogy láthattuk, a pesti flaszter szinte égett.
Házhoz jött az élmény és a virtuális barátságok, egymásra találások
széles tárháza a következõ napokban is folytatódott, hiszen nyakunkon volt a következõ magyar Ebmeccs, akkor Izland ellen mecscselt a válogatott. A szurkoló pedig
nem hazudtolja meg önmagát, legyen kint a helyszínen, itt egy söntésnél, vagy éppen otthon a fotelben. Az adrenalinfröccs garantált,
a másnapi gyõztes ébredés pedig
tényleg maga az álom.
Véletlen, vagy sem, a magyar
gyõzelem után az elsõ gratuláló sms
éppen Németországból érkezett,
mely azt vesézte, ez a siker jó reklám
is. Hogy a német Bundesligának,
melynek két peremembere lõtte a gólokat? Ezúttal talán nem, hiszen az
újbóli üzenet is arról tudósított, talán
a szív is számít, nem csak a kes ...

A második
magyar nap
És a labdarúgó Eb-láz csak nem
csitul, mint azt tapasztalhattuk,
városunkban, Nagykanizsán sem.
Szombaton a sörfesztiválos sáNyugdíjasnak
bérbeadnám
nagykanizsai, egyszobás, komfortos, udvari lakásomat havi 20.000
Ft + rezsiért. Tel.: 0620-236-7814
(7783K)

OKTATÁS
Matematikából általános és
középiskolások felkészítését
(érettségire is), korrepetálását
vállalja szaktanár Nagyka-

tor telt meg szinte csurig drukkerekkel, hogy nyomon követhessék
a marseille-i Izland  Magyarország csoportmeccset. Ha nálunk
nem is 30 ezren gyûltek össze az
Erzsébet téren, mint tették azt a
magyar szurkolók a Stade Velodrome környékén, de a hangulat
az alkalmi fedett helyen, no meg a
környezõ teraszokon, finoman fogalmazva sem volt rossz. Jöttek
kicsik, nagyok, fiatalok, idõsebbek, fiúk, férfiak, s nehogy elfelejtsük, lányok, asszonyok, anyukák legalább az elõbb felsoroltakkal azonos létszámban  kifestve,
a nemzeti színekkel.
 Talán legutóbb az NB I-ben,
Bányász-meccsen voltak ennyien
 szólt egy elmélkedés, s nem is
a létszámon merengtünk  bár az
is lehetett, vagy 5-600 , sokkal
inkább az aggódó tekintetek elszántságán, lelkesedésén. Együtt
lélegzett az a szurkolói massza,
aki állt, vagy éppen ült  fejét
magasba, a kitett tévék felé fordítva.

tékvezetõ pedig Kanizsáról is
kapott hideget-meleget. Feszült
pillanatok, szaladó másodpercek, majd egyszeriben csak egy
jókora hangrobbanás  a magyar
válogatott egyenlített. Az asztalok tetején is ugrált a helyi fiatal
B-közép, öklök a magasban,
könnyes tekintetek mindenfelé,
öreg és fiatal borult egymás nyakába. Micsoda kohézió, mely
pillanatok alatt összekovácsolta
a város apraja-nagyját, de akár
azt is írhatnánk, az ereszd el a
hajad már kora este elkezdõdött.
 Négy pont, négy pont, nem
létezik, hogy ezzel kiessünk  törtek elõ egy középkorú férfiból a
megkönnyebbültség szavai, melyeket csak egy újabb hangrobbanás, a találkozó végét jelzõ hármas bírói sípszóra adott reakció
nyomott el, nem kicsit, inkább nagyon. Hogy egy gól, egy döntetlen, egy pont környezetünkben
mikor okozott ekkora örömet egy
adott helyen ennyi embernek, hát
ezért igencsak vissza kellene

 Biztos, hogy rúgunk gólt, s
akkor döntetlennél rosszabbul
már nem alakul  mondta a szünetben a sört kortyoló beszélgetõtársunk, amikor már hátrányban volt a magyar válogatott. Az
idõ pedig csak telt, az orosz já-

mennünk idõben, de nem is ez a
lényeg, hanem hogy szerdán lapzártánk után a magyar válogatott
a portugálok ellen biztos, hogy a
képernyõkhöz szegezte ismét a
népet...
Polgár László

nizsán. Tel.: 0630-969-3115
(7785K)
Matek tanítást vállal doktorandusz lány (ELTE matematikus). Telefon: 0620-231-2811
(7786K)

Otthoni pénzkereset! Reklámtárgyak összeállítása stb. Érd: 06-90-6036-07, (www.audiopress.iwk.hu 635
Ft/min, 06-209104517)

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

Televízió javítás az ön otthonában
kiszállással. Balaskó István. Tel.:
0630-597-1530 (7787K)

ÁLLÁS

Termõ citromfák eladók Nagykanizsán. Érdeklõdni: 0630-9972867 (7784K)
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Az úszók utánpótlása belehúzott
A Délzalai Vízmû SE utánpótlás úszói az utóbbi hetekben
több helyszínen is bizonyíthatták tehetségüket.
Szombathelyen a Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokság harmadik fordulójában úsztak a kanizsaiak és rutinos versenyzõik mellett a fiatalok is
lehetõséget kaptak, amivel éltek is.

A DZVSE dobogós eredményei
Szombathelyen. Réti Eszter (2006)
50 m hát 3. hely (43,77), 50 m gyors
3. hely (37,70). Dencs Orsolya
(2006) 50 m mell 2. hely (44,05), 100
m mell 2. hely (1:38,67). Doszpoth
Eszter (2007) 50 m mell 1. hely
(54,48). Kiss Eszter (2003) 100 m hát
3. hely (1:15,94), 100 m gyors 1. hely
(1:02,57), 200 m gyors 2. hely
(2:18,24). Kantó Marcell (2006) 100
m hát 1. hely (1:21,48), 200 m hát 3.
hely (2:54,05), 200 m gyors 3. hely
(2:40,51). Környei Péter (2003) 100
m mell 2. hely (1:27,26), 200 m mell
2. hely (3:04,60).

Az úszó Somogy-Zala körverseny idei záró fordulóját már
Keszthelyen rendezték, melyen
természetesen a DZVSE is indította növendékeit. A kanizsai egyesület végül a klubok rangsorában a
harmadik helyen végzett.
A Délzalai Vízmû SE dobogós
helyezései Keszthelyen. Kovács
Bence (2009): 25 m gyors (20,97)

1. hely; 25 m mell (27,16) 1.; 100
m vegyes (1:58,48) 1.
Réti Eszter (2006): 50 m gyors
(37.22) 2.; 50 m hát (44,97) 3.
Korcsmáros Luca (2008): 100 m
vegyes (1:58,48) 3.
4x50 m vegyes váltó (Réti Eszter, László Kinga, Doszpoth Eszter, Korcsmáros Luca) 3.
Vaska Barnabás (2005): 50 m
pillangó (34,58) 1.; 50 m gyors
(32,15) 1.; 50 m mell (44,72) 3.;
100 m vegyes (1:26,88) 3.
Anda József (2003): 50 m pillangó (36,19) 1.; 50 m hát (38,67)
2.; 100 m vegyes (1:25,53) 3.

Réti András (2004): 50 m gyors
(32,71) 1.; 50 m hát (40,61) 1.
Kantó Marcell (2005): 50 m
gyors (31,14) 1.; 50 m pillangó
(38,67) 1.; 50 m mell (44,24) 2.;
50 m hát (38,33) 1.; 100 m vegyes
(1:25,41) 2.
Maurer Mihály (2004): 50 m
pillangó (39,80) 2.; 50 m gyors
(36,01) 3.; 50 m mell (42,46) 1.
Böröcz Martin (2001): 50 m pillangó (30,94) 2.; 50 m mell
(37,23) 3.; 100 m hát (1:13,78) 3.
Kantó Loretta (2001): 50 m pillangó
(31,35) 1.; 50 m mell (40,27) 1.; 100 m
hát (1:08,59) 1.; 100 m gyors (1:03,35)
1.; 100 m vegyes (1:13,27) 1.
Kiss Eszter (2003): 50 m pillangó
(32,79) 1.; 50 m gyors (29,77) 1.; 50
m mell (41,47) 1.; 50 m hát (36,53)
2.; 100 m vegyes (1:15,80) 2.
Kovács Kata (2005): 50 m gyors
(37,81) 3.
Kovács Vivien (2005): 50 m
mell (47,52) 3.
4x50 m mix vegyes váltó (Kantó Marcell, Böröcz Martin, Kantó
Loretta, Kiss Eszter) 2.
A DZVSE úszói a Kaposváron
megrendezett a Csik Ferenc Úszó
Emlékversenyen is ott voltak. A díszvendég Gyurta Dániel olimpia bajnok volt.
A kanizsaiak dobogós eredményei
Kaposváron. Kiss Eszter (2003) 100
m gyors: 1. hely 1:02,39, 200 m
gyors: 1. hely 2:20,00. Harangozó
Mátyás (2000) 100 m mell 1. hely
1:12,00. Kantó Marcell (2005) 200
m vegyes 3. hely 2:53,33, 100 m hát
1. hely 1:21,06. Kantó Loretta
(2001) 100 m hát 3. hely 1:11,98.
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Magasugrásban
negyedik

Az atlétikai diákolimpia országos döntõi során született
egy remek nagykanizsai eredmény, hiszen a rozgonyis
Hegedüs Zsófia a IV. korcsoportos lányok magasugró versenyében 158 cm-t teljesítve a
4. helyen végzett. Bronzérme
egy rontott 150 cm-es ugráson
múlott, de ennek ellenére elégedetten nyugtáztuk a négy
éves munka végállomásaként
nyújtott teljesítményt.
Különösen annak fényében,
hogy  miként a felnõttek esetében is  az úszás és az atlétika
vonultatja fel a legnagyobb és
legerõsebb mezõnyöket az
egyéni sportágak körében. Ezért
számít értékesnek a KõrösiPéterfy 4x600 m-es IV. korcsoportos leány váltójának 9. helyezése is  tájékoztatta lapunkat Jeszenõi Csaba, a Rozgonyi
iskola igazgatója.
P.L.

Történetükben másodszor a negyedik helyen
Zárultak a Kanizsa VSE OB
I B-s vízilabda együttese számára is a bajnoki küzdelmek
és a kanizsaiak a klub történetének legjobb eredményét produkálták  2013 után másodszor , hiszen végül a második
vonal negyedik helyezettjei
lettek.
EKF SC Eger (8.)  Kanizsa
VSE (4.) 8-9 (2-0, 2-4, 3-2, 1-3)
OB I B-s vízilabda-mérkõzés,
felsõházi rájátszás, 7. forduló.
Eger, 50 nézõ. Vezette: Tordai,
Csizmadia. Kanizsa VSE: Pelle Bakó 3, Szécsi 3, Cseh, Virt M. 1,
Kaszper G., Klie. Csere: Kiss Cs.

(kapus), Gulyás 2, Kocsmár, Kéri,
Fábry, Molnár D. Edzõ: Simonka
Ferenc.
Tulajdonképpen tét nélkül bíró
találkozóra készült a két csapat
az egri strandon, hiszen egyikük
sem tudott már elmozdulni pozíciójukból. A negyedik helyezett
kanizsaiak ellen azért jobban
kezdtek a hazaiak, de a vendégek a második negyedtõl átvették a találkozó irányítását. Nem
volt nagy iram, viszont a vendéglátók továbbra is - egészen a
meccs végéig - tapadtak a
KVSE-re. Beérni azonban már
nem tudták Simonka Ferenc tanítványait, akik újabb gyõzelmet

könyvelhettek el a felsõházi rájátszásban.
Edzõi mérleg:
Simonka Ferenc: "Egy végig
lelkes ellenféllel szemben sikerült
gyõzelmet elérnünk az inkább csak
csordogáló találkozón."
Csabai Csirkefogók VK (5.) 
Kanizsa VSE (4.) 13-11 (5-1, 4-3,
3-4, 1-3)
OB I B-s vízilabda mérkõzés,
felsõházi rájátszás, 8. forduló.
Békéscsaba, 50 nézõ. Vezette:
Berki, Pásztor. Kanizsa: Kiss Cs.
- Bakó 3, Szécsi 2, Kéri 1, Virt
M., Cseh 1, Cserdi I. 3. Csere:
Molnár D. 1. Edzõ: Simonka Ferenc.

Az igencsak foghíjas kerettel útra kelt Kanizsa VSE a vízilabda
OB I B felsõházi rájátszásnak utolsó fordulóbeli találkozójára készülhetett Békéscsabán. A hazaiak
jól kezdtek, s állva hagyták ellenfelüket. A második játékrészben
már jobban játszottak a kanizsaiak,
majd az utolsó két negyedben még
hajrára is futotta erejükbõl és az
eredmény alakulását tekintve jól is
kozmetikáztak az eredményen. A
Kanizsa Vízilabda SE ezzel az OB
I B negyedik helyén zárta a
2015/16-os pontvadászatot.
A felsõházi rájátszás korábbi
mérkõzésein: Neptun VSC (2.) 
Kanizsa VSE (4.) 11-8.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Múzeumok Éjszakája  sokszínû programokkal

Az idén 10. alkalommal csatlakozik a Thúry György Múzeum a Múzeumok Éjszakája elnevezésû országos rendezvénysorozathoz. Június 25-én, szombaton 17 órától négy helyszínen fogadják színes családi programokkal a látogatókat. A rendezvény részleteirõl az együttmûködõ partnerekkel közösen tartott
sajtótájékoztatót Száraz Csilla
múzeumigazgató az intézményben.
Az igazgató többek között elmondta: kincsekkel, kalandokkal,
koponyákkal, érdekes kiállításokkal várják az érdeklõdõket.
A
változatos
programot
együttmûködõ partnereiknek, az
Eraklin Táncklub Egyesületnek
és a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.-nek köszönhetik,
akikkel közös pályázaton indulhattak a Múzeumok Éjszakája
legjobb programjáért. A szavazatok alapján a közönségdíjat a
miskolci Herman Ottó Múzeum
nyerte el.
Az idei program az új idõszaki
kiállítás köré fonódik, melyet dr.
Tomka Péter régész, a népvándorláskor egyik legnagyobb hazai kutatója, a szelestei germán temetõ
konzulense nyit meg  jegyezte
meg Száraz Csilla. Bepillanthatunk a longobárdok életébe és halálába is, illetve abba, hogyan éltek a Dunántúl ezen részén az emberek.
A gyerekeknek ajánlják a hagyományos kincskeresõ kalandtúrát, szintén a germán mitológiához
kapcsolódó tûzként ragyogó, csillagokat jelképezõ nyakék megkeresését. A múzeumudvarban bekapcsolódhatnak a hagyományos

kézmûves foglalkozások, a fa- és a
csontfaragás, a gyöngyfûzés, az
agyagozás folyamataiba. A felnõtteknek sem kell unatkozni, részt
vehetnek tudományos ismeretterjesztõ elõadásokon. Dr. Tóth Gábor antropológus a temetõi sírok
vallomásáról, míg Imrei Ferenc, az
Országos Agarász Egyesület elnöke az agarak történetérõl beszél
majd.
Lesz még egy kutyákhoz kapcsolódó különleges program,
Dog Dancing  Szeifer Diána és
Hunor nevû agarának fellépésével.
Az igazgató kihangsúlyozta, a
támogatóknak köszönhetõen értékes nyereményeket osztanak ki
a feladatlapokat helyesen kitöltõ
felnõtteknek és gyerekeknek este
21 órakor a Fõ úti épületüknél.
Mivel több helyszínen is zajlanak
programok, 17 órától félóránként
egy 50 személyes városnézõ kisbusz indul a Centrál elõtti parkolóból, melynek útvonala: Thúry
György Múzeum (Fõ út 5.), Képzõmûvészetek Háza  Magyar
Plakát Ház (Erzsébet tér 14-15.)
 Netta-Pannonia Kft. (Vát út 5.)
 Thúry György Múzeum. A
helyszínen egy regisztrációs jegyet kell magához vennie az
utasnak, és azzal szállhat fel a
buszra. Akik távolabbról, vonattal akarnak utazni Nagykanizsára, hogy részesei legyenek a Múzeumok Éjszakájának, 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak menetjegyet. Természetesen
a Múzeumok Éjszkáján kísérõ
programként minden kiállítást
meg lehet nézni: a Kiskastélyban
17.15  20 óra között a Múltbéli
Arcok címût, a Sass Brunner és a
Z. Soós gyûjteményt bemutató

kiállítást; a Magyar Plakát Házban Puchheim és Nagykanizsa
képzõ- és iparmûvészeinek tárlatát, ahol a képzõmûvészek bemutatják, hogyan készültek az alkotások; valamint a Kanizsa vár történeti kiállítását 16-24 óra között.
A török kori kézmûves foglalkozások és a hastánc 16  21 óráig
tartanak.
Éjfél után pedig egy kísérteties
estét tölthetnek el a múzeumban
mindazok, akik zseblámpát is hoznak magukkal.
A Kiskastély programjairól
Lexikov Csaba, az Eraklin Táncklub elnöke számolt be. A Képzõmûvészetek Háza udvarába lépõket az egyesület Rio estje várja. Lehet majd csocsózni, gombfocizni, felelevenítenek régi játékokat, például a strikkezést. Beszélgetésre hívnak egy olimpikont, és színes mûsort ad a Marcaliból érkezõ Marcato dobos
csapat, akiknek a fellépését az
Eriklin szamba-táncosai teszik
még hangulatosabbá az ott létrehozott plázson. Egy Copaca-

banát, homokos tengerpartot szeretnének megjeleníteni pálmafákkal és madarakkal. A Múzeumok Éjszakáján megfáradt kanizsaiaknak koktélokat kínálnak a
napernyõk alatt.
Horváth Balázs, a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
ügyvezetõje az elmondottakhoz
hozzáfûzte: régi álmuk valósult
meg azzal, hogy a középkori várkastély helyén tárlat nyílthatott
tavaly novemberben. Õk elsõ éjszakázói lesznek a múzeumi
programnak, éppen ezért méltó
módon szeretnének csatlakozni
hozzá. A telephelyen kézmûves
foglalkozások várják a látogatókat, az idõsebb korosztály számára biztosan élvezetes lesz a
hastánc bemutató is  jegyezte
meg. Jó hírként még hozzátette:
a cég szállítási kapacitása kibõvült egy nagyobb busszal, ami a
látogatók rendelkezésére áll, s
mely a cégcsoport színeiben
pompázik majd.
B.E.

