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Él a kínai kapcsolat
Nagykanizsa városának vezetése kínai útjáról hazatérve sajtótájékoztató keretében számolt
be távol-keleti tapasztalataikról
és arról, hogy a település számára milyen kitörési pontokat kínálhat Shijiazhuang városával
aláírt testvérvárosi megállapodás.
Amint azt Dénes Sándor polgármester elmondta, az említett kínai
várossal már volt szándéknyilatkozat a fentebb említett kérdéskörben tavalyról és a megállapodást
most írhatták alá.
A testvérvárosi megállapodás
aláírása mellett a polgármester
Tóth Nándor alpolgármesterrel
és Nádasi Tamással, az Aquaprofit Zrt. elnökével a Középés Kelet-Európai Országok 
Kínai Helyhatósági Vezetõk
Konferenciáján is részt vehetett, ahol sok más kínai mellett
európai vezetõk is felszólaltak.
Ezzel párhuzamosan kiállítások
és különbözõ fórumok keretén
belül Nagykanizsa és Kína viszonylatában több kiemelt kérdés is szóba került, így a zöldenergia vagy éppen a környe-

zetvédelem, illetve azt is megvitatták, hogy a gazdaság, kereskedelem, kultúra, oktatás és
turizmus területén milyen
együttmûködések körvonalazódhatnának.
Kína, mint egy másfél milliárdos népességû állam számára

kiemelt jelentõsége van a vízgazdálkodás ágazatának és akár
ennek kapcsán is aktív kapcsolattartás szükséges a kínai féllel. Ahogy azt Tóth Nándor alpolgármester és Nádasi Tamás

XXVIII. évfolyam 25. szám
2016. június 30.

is hangsúlyozta, Kína kiemelt
érdeklõdét mutat Magyarország, ezen belül Nagykanizsa
irányába és még az õsz folyamán realizálnák is ezt egy kínai
delegáció dél-zalai látogatásával.
Nádasi szerint a nagykanizsai
kapcsolat Kína felé akár mérföldkõ is lehet a magyar-kínai kapcsolatokban még annak zalai vetüle-

tén is túl, ugyanakkor az is fontos
szempont, hogy tartalommal töltsék meg a kialakuló kapcsolatokat.
P.L.
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Zajlik a kertek
szemléje
Az ítészek ezekben a napokban a normál kategóriára
benevezetteket látogatják sorra, kedden Bajcsán jártak.
A Magyarország legszebb
konyhakertjei országos verseny
helyi fordulójának zsûrizése a
múlt héten, a közösségi kertekkel kezdõdött.
 Én voltam az, aki jártam a falut, hogy kinek szép a kertje, nevezzen be a versenyre. És õk nem
akartak benevezni. Mondtam,
hogy márpedig be fognak nevezni, mert mindig olyan gyönyörû a
kertjük, hogy ezt nem lehet kihagyni  Marczin Jenõné, a helyi
kulturális egyesület és a Rezedák
Dalkör vezetõje, a Mikocsics porta szomszédja mesélte el a bajcsai, Vöröshegyi úton lévõ kert
benevezését a versenybe.
Mikocsics György és felesége,
Mikocsicsné Murai Anikó mindketten aktívan dolgoznak. Munka után foglalkoznak hatalmas
veteményesükkel. Már tavaly is
szép sikert értek el a megmérettetésen. Mikocsics György kiemelte:  Az elsõ helyezést elértük itt
Kanizsán és Budapesten, az országos versenyen is. Én nem
akartam, de a feleségem rászedett, hogy nevezzünk idén is.
A zsûritagok munkáját diákok
segítik, akik a közösségi szolgálat keretében végzik ezt a tevékenységet. A program koordinátora, dr. Szabados Gyula csak
pozitív szavakkal tudott szólni
az idei verseny kanizsai kertjeirõl.
 Az elmúlt évhez képest sokkal több és szebb kertet találtunk. Tavalyhoz képest 20-25 új
jelentkezõnk van, valamennyi
kategóriában. Ebben szerepel a
zöldséges, normál kert, a zártkertiek. És örvendetes, hogy az
elmúlt 3 év kedvezõ eredményei, tapasztalatai, médiavisszhangja révén egyre több kanizsai úgy gondolja, hogy érdemes megmutatni a saját munkáját  mondta Dr. Szabados Gyula, majd hozzátette azt is: a pozitívumok ellenére az idei statisztika is azt mutatja, hogy városunkban túlnyomórészt a
nyugdíjas korosztály foglalkozik kertmûveléssel.
Kanizsa Médiaház

2016. június 30.

Elsõ vizsgázók a Nagykanizsai Szakképzési
Centrum felnõttképzésében
2016. június 20-án kapta kézbe
szakmai bizonyítványát az a 26 fõ
Fluidumkitermelõ technikus, akik
felnõttképzés keretében tanultak
és adtak számot tudásukról a
NSZC Mûszaki Szakképzõ Iskolájának Erdész utcai telephelyén. A
szóbelin elméleti tudásukról kellett
számot adni a leendõ fluidumkitermelõ technikusoknak, a gyakorlati
vizsga során fúrási-, kitermelési-,
és megújuló-energia termelési feladatokat kellett teljesíteniük. A tanfolyamon szép eredmények születtek, ami nemcsak az új technikusoknak, hanem az õket felkészítõ
tanároknak is köszönhetõ.

Soron kívüli közgyûlésen fogadták el a
foglalkoztatási paktumot
Kanizsai foglalkoztatási paktum néven a helyi foglalkoztatás fejlesztésének
tervét fogadta el egyhangúlag Nagykanizsa közgyûlése soron kívüli ülésén.
Az önkormányzat és a Magyar
Államkincstár Zala Megyei Igazga-

tósága között létrejött támogatási
szerzõdés megkötése után háromtagú konzorcium valósítja meg a projektet. A 36 hónapig tartó program
célja 300 hátrányos helyzetû álláskeresõ munkaerõ-piaci integráció-

ja. A projektre négyszázhuszonöt
millió forint vissza nem térítendõ
állami támogatást kapnak az
együttmûködõ szervezetek.
Kanizsa Médiaház

A megyében 20 százalékkal csökkent
az álláskeresõk száma
Zala megyében 20 százalékkal
csökkent májusban a regisztrált
álláskeresõk száma az elmúlt év
azonos idõszakához képest.
Május végén 7956 álláskeresõt
regisztráltak Zalában, 900-zal kevesebbet, mint egy hónappal korábban. Az elmúlt évek adatai szerint
utoljára 2002-ben volt 8 ezernél kevesebb álláskeresõ Zala megyében.
A foglalkoztatási fõosztály közleményében kitért arra is, hogy a korábbi években a tavasz utolsó hónapjában szinte mindig mérséklõdött az
álláskeresõk száma. A szezonális foglalkoztatás mellett az idén a feldolgozóiparban is nagyobb volt a munka-

erõigény, bõvült a közfoglalkoztatásban résztvevõk száma, az induló képzések miatt pedig kevesebben kerültek ki a regisztrációból, mint a korábbi hónapokban. Májusban 1,1 ezer álláskeresõt regisztráltak, közülük százan elsõ alkalommal kerültek nyilvántartásba. Az év ötödik hónapjában a nyilvántartott álláskeresõk
aránya 6,3 százalékra csökkent Zalában, az álláskeresési ráta május
végén az elõzõ havinál 0,7 százalékponttal, az egy évvel korábbinál
pedig 1,4 százalékponttal volt alacsonyabb.
A regisztrált álláskeresõk 10 százaléka pályakezdõ. Május végén 764 pályakezdõ szerepelt a nyilvántartásban,

ezzel szemben tavaly májusban csaknem 1130 fiatal keresett munkát a kirendeltségek segítségével. Folyamatosan csökken a tartósan (egy éven
túl) regisztrált álláskeresõk száma is:
az idén május végén 2,2 ezren szerepeltek a nyilvántartásban, míg a tavalyi év azonos idõszakában a tartósan
regisztráltak száma meghaladta a 2,8
ezret. A munkáltatók 800 nem támogatott új álláshelyet jelentettek be
májusban. Az év elsõ 5 hónapjában
az elsõdleges munkaerõpiacon öszszesen 4,8 ezer új álláshely volt a
megyében, 100-al több, mint egy
évvel korábban.
MTI-Kanizsa
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Ezt a terápiás lehetõséget ma
még kevés helyen alkalmazzák
Magyarországon  mondta elöljáróban a fõigazgató. Reményeik
szerint a gyógyító eljárás a sebészeti, a gyógyszeres és fizikoterápiás kezelések kiegészítéseként
hozzájárul a nagykanizsai és környékbeli betegek gyógyulásához,
életminõségének javításához. Alkalmazását Kapuváron kezdték el
néhány évtizeddel ezelõtt. Az ott
elkészített hatásossági, hatékonysági vizsgálatok kimutatták, hogy a
gyógyító kezelésnek milyen helye
van a sebészi, belgyógyászati, fizikoterápiás lehetõség mellett az érsebészeti, diabéteszes, autoimmun
betegségben szenvedõ, vagy éppen
mozgásszervi betegek ellátásában.
Megítélése szerint komoly lehetõséget jelent a kanizsai betegek számára, és ezen keresztül a nagykanizsai kórház megítélése is pozitív
irányban mozdulhat el a térségben.
A szolgáltatást önköltséges alapon kínálják a betegeknek. Egy al-

kalommal, egy félórás kezelés
1500 Ft-ba kerül. A fõigazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy egy
kezeléstõl ne várjanak csodát, 510-15 alkalomra lenne szükség ahhoz, hogy javítson a beteg jelenlegi érstátuszán. A jelentkezéshez
háziorvosi beutaló szükséges, és
akár a mozgásszervi rehabilitációs,
az érsebészeti, vagy pedig a bel-

A szén-dioxid terápia alkalmazásáról és kedvezõ hatásáról dr.
Ballagi Farkas számolt be. Csak
olyan esetben szabad használni 
mondta 40 ezer ember kezelése
után , amikor még lát valami lehetõséget a sebész, a kardiológus
vagy a belgyógyász a gyógyulásra. A széndioxidfürdõnek történelmi múltja van a Kárpát-me-

gyógyászati szakrendelõn keresztül juthatnak be az érintettek a fizikoterápiás terembe. A szén-dioxid
fürdõ a bõrön keresztül felszívódva javítja az erek állapotát, amíg
nincs érelzáródás. A különbözõ betegségekben, fõleg diabétesz és
magas vérnyomás betegségben
szenvedõk esetében, ahol alapvetõen szûkülnek az alsóvégtagi kis
erek, lehet jelentõs hatása a kúrának.

dencében, Erdélyben, a Felvidéken, de már a rómaiak is ismerték
ezt az eljárást  jegyezte meg. A
technika fejlõdésével a XIX. század vége felé háttérbe kerültek
ezek a kezelések, a XX. század elsõ felében azonban ismét felmerült, hogy valamit tenni kellene a
már szinte járni sem tudó érbetegek gyógyításáért, mivel csak kisebb hányaduk operálható. Elmondta, a kapuvári kórházban

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Újabb terápiás lehetõséggel
bõvült a Kanizsai Dorottya Kórház eszközparkja. A két új mobil
mofetta berendezést sajtótájékoztató keretében mutatta be a
kórházban dr. Brünner Szilveszter, a kórház fõigazgatója. Az
úgynevezett száraz szén-dioxid
terápia alkalmazásáról a 30 éves
tapasztalata alapján dr. Ballagi
Farkas kapuvári fõorvos osztotta meg a gondolatait.

többször is megfordultak a kanizsai szakemberek, és örül annak,
hogy a kanizsai kórház is gazdagodott ezekkel az eszközökkel. A
szén-dioxid terápia elõnyei között
szerepel: mellékhatás nélküli, alkalmazható a meglévõ gyógyszeres kezelések mellett a mûtétek
után. Fájdalommentes, megelõzésként is alkalmazható és a teljes
érrendszerre fejti ki hatását.
A mobil mafetta kabin többek
között az alábbi betegségek esetén
javasolt: érszûkület, szív és perifériás érbetegségek, fejfájás, magas
vérnyomás, lábszár-görcs, csontritkulás, ízületi és derékfájdalmak
mérséklésére.
A kabin alkalmazása az alábbi
hatással lehet szervezetünkre: növeli a járástávolságot, csökkenti a
fájdalmat, a vérkeringés javításával segíti a sebek, fekélyek, sérülések gyógyulását, elõsegíti a csontsejtek képzõdését. Méregtelenít, és
fogyasztó hatással van, mivel a bõr
külsõ rétegeivel érintkezve felgyorsítja az anyagcserét. A felgyorsult véráramlás elszállítja a lerakódó salakanyagot, és nem utolsó sorban javítja a potencia zavarokat és a szexuális képességet.
B.E.

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)

Kedves Olvasóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy lapunk nyomtatott változata a nyári idõszakban nem jelenik
meg. Addig is friss hírekkel várja Önöket a www.kanizsaujsag.hu!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Bõvült a kórház eszközparkja
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Miniszteri elismerés a gyermekek harmonikus
személyiségformálásáért
A pedagógusnap alkalmából
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere a gyermekek
harmonikus személyiségformálásában hosszú idõn át végzett
kiemelkedõ pedagógiai munkája
elismeréseként Németh Lászlódíjat adott át dr. Erdõs Lászlóné,
a nagykanizsai Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Alapfokú
Mûvészeti Iskola zongoratanárának.
A Pesti Vigadóban tartott ünnepségen a miniszter hangsúlyozta: a pedagógusok munkája nem
helyi, hanem országos ügy, része
az emberi erõforrás megteremtésének és megújításának, amely
nélkül egyetlen ország sem lehet
sikeres.
Bach-prelúdium hangjai szûrõdtek ki a tanterembõl a folyosóra.
Ezúttal a tanárnõ zongorázott,
amikor felkerestem munkahelyén,
a zeneiskolában.
 Úgy tudom, nem tartja kimondottan szigorú pedagógusnak magát  jegyeztem meg, mielõtt rátértünk volna beszélgetésünk témájára, a kitüntetésre.
 Nem vagyok sem a szigorúság, sem a tekintélyelv híve. Társnak tekintem a gyereket, hiszen
egy közös utat járunk be. A pozitív
hozzáállásban és a dicséretben hiszek. Amikor érzik a pedagógus
megértését, szeretetét és azt, hogy
nem a gyerekek fölött áll, mindjárt másképp viselkednek. Nem hiszek a szigorúságban. Mindig az
volt a törekvésem, hogy a gyerek
jól érezze itt magát, mindig megértésre és szeretetre találjon ebben a
teremben, akár gyenge képességû,
akár tehetséges.
 Ezek szerint sohasem idegesítették fel a gyerekek?
 Azt hiszem, nem. A gyerek
nem tud kihozni a sodromból. Erre vagyok a legbüszkébb. Hogy
kire haragudtam igazán? A felnõttekre  válaszolta szûkszavúan. A gyerekeknek mindent meg
tudtam bocsátani. Fejlõdésben lévõ korszakukat élik akár 6, vagy
18 évesek. A szép szó, a megértés, a szeretetet és a pozitív hozzáállás a legfontosabb eszköze a
pedagógusnak. Meg lehet beszélni a gyerekekkel mindent, hiszen

partnerként, közösen kell bejárnunk egy utat. Gyakran elmondom azt is, a sikerhez nemcsak én
kellek, meg a tehetség, hanem a
szülõi háttér, a nagyszülõi segítség. A tanítványaim és a volt növendékeim gyerekeinek a viszszajelzései is ezt a szemléletet
igazolták. Nehezen válok meg a
leggyengébbektõl is. Most is vannak nagyon gyenge képességûek,
de kitartanak mellettem, mert jól
érzik magukat. Ha délután megérkeznek az általános iskolából és
leteszik a nehéz táskájukat, elmondják a kis gondjukat is. Ha
megvigasztalom õket, attól mindig megnyugszanak.
 A díj, az indoklásban megfogalmazottakon túl másról is szól,
hiszen szolfézst és éneket is taní-

 Nagy megtiszteltetés és öröm
számomra ez a díj, amit így a pályám vége felé kaptam. Büszke
vagyok rá, úgy érzem nemcsak
magamnak és az iskolának, hanem egy kicsit a városomnak is
hozhattam ezt az elismerést. Örülök neki, és így  40 év távlatából

tott a Batthyány Gimnáziumban
valamint a Zrínyi Iskolában,
ahol annak idején az iskola igazgatójával közösen indították el
az ének tagozatot, ami sajnos
megszûnt azóta. Sõt, a zeneóvodát és a kiselõkészítõt is ön hozta létre.
 Általános iskolai ének, szolfézs- és zongora fõtárgy szakos
diplomám van. Helyettesítõ tanárként két évig tanítottam a Batthyányban. Nagyokat is, kicsiket is.
Azt a feladatot is nagyon szerettem.
 Térjünk vissza a kitüntetés ünnepi pillanataihoz.

, a pályám vége felé egy kicsit
életmû-díjnak is tekintem, hiszen
jövõre szeretnék nyugdíjba menni. Ehhez a díjhoz azt hiszem kellett egy országos elismertség is,
amiben része van a sok-sok verseny-eredménynek és a zenei pályára került gyerekeknek. Nagy
megtiszteltetés volt számomra az
is, hogy tavaly felkértek az Eckhardt Gábor zongoramûvész, a
Zeneakadémia professzora által
vezetett Farkas Ferenc mesterkurzusra tanárnak. Kivételes tehetségek vettek részt, köztük volt az a
kislány, Nagy Krisztína is, aki eljutott a Virtuózok középdöntõjé-

be. Õt is tanítottuk. Lokálpatriótának érzem magam annak ellenére,
hogy nem itt születtem. 40 éve
élek Kanizsán, a férjem Erdõs
László ügyvéd, aki jelenleg önkormányzati képviselõ, a Jogi Bizottság elnöke. Úgy érzem, letettem a névjegyemet ebben a városban, és megnyugvással megyek el
nyugdíjba. Ezután már a családommal szeretnék foglalkozni.
Most is elmondom, nagyon büszke vagyok az életpályámra, de
legbüszkébb a Márton, az Ádám
és a Gergely fiamra, valamint a
férjemre vagyok  mondja mosolyogva. Akik értékelték, és támogatták a munkámat. Õk adtak nekem most is és eddig is támaszt,
erõt a munkámhoz.
 Követte valamelyikük az édesanyjuk példáját?
 Mindegyik tanult zenét, de
egyik sem választotta ezt a pályát.
A középsõ fiamat fogta meg leginkább a zene. Õ hegedûs lett és énekelni tanult. Most is gyakran viszszajár a zeneiskola vonószenekarába, és részt vesz a vonós táborokban. Kint él Írországban, és
közgazdászként
dolgozik
a
Google-nál. A munkája mellett
Ádámnak a legfontosabb a zene. A
legkisebb az ELTE jogi karán negyed éves, a Marci történész és
egyetemi oktató akar lenni, õt
most vették fel a doktori iskolára.
Egyébként jól rajzol és verseket ír
a szabadidejében.
 Kik voltak a példaképei gyermekkorában?
 A nagynéném, aki szintén zenetanár volt Szekszárdon, és a tanítónõ nagymamám. Csodálatos
pedagógusok voltak, és már kicsi
koromban megállapították, hogy
pedagógus leszek. Már akkor úgy
látták, van bennem valami peda-
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gógiai hajlam amellett, hogy azt
is észrevették, tehetséges vagyok.
 Ha most kedvenc zeneszerzõt
kellene választania, kit emelne az
elsõ helyre?
 Chopint mindenképpen, hiszen Chopin mû elõadásával értük
el a legnagyobb sikereket. Rendszeresen hallgatom a mûveit és a
Bartók rádiót, s az ott elhangzó
rejtvények megfejtésével tartom
karban magamat.
 Hét sikeres hangversenyt maga mögött tudva, két évvel ezelõtt
elhatározta, befejezi a zeneiskolában, 2001-ben indított Tehetségeink nyomában címû hangversenysorozatot, melyeken közösen léptek fel a jelenleg tanuló és a Kanizsáról már elkerült tehetséges gyerekek. Most mégis lesz folytatás!
 Mivel a tehetség kötelez, novemberben szeretnék még egy
utolsó hangversenyt rendezni.
Két nagyon ügyes gyereket sodort hozzám a sors. Õket szeretném bemutatni, mert tényleg talentumnak látom õket. Még csak
elsõsök, de remélem, késõbb engem igazol az élet. Eisenschreiber Anna idén már egy kicsit megmutatta az oroszlánkörmeit, mert a harmadik osztályosok között indult a Sistrum Regionális Zongoraversenyen, és ott
arany fokozatú díjat nyert. A másik, Kéthelyi Gergely, a kollégám
gyermeke. Rajtuk kívül még
Horváth Krisztína lép fel, aki tavasszal diplomázik a Zeneakadémia Mûvész Szakán. Nézõként
pedig meghívom mindazokat a
növendékeimet, akik egyszer is
szerepeltek a hangversenysorozaton. Tehát a két szélsõ pólus ad
koncertet, a kicsiknek megmutatom ezzel, hogy hova lehet eljutni. A kötelezõn kívül ez egy
plusz rendezvénynek számít, ami
már amolyan búcsúkoncertnek
felel meg.
 Gondolkodott már azon, hogy
mivel tölti a nyugdíjas éveket?
 A hobbim a kerékpározás és a
horgászás. Amikor körbevesz a
víz a stégen, miközben én pecázok, az nekem minden pihenésnél
többet ér. Gyerekként is pecázgattam, de 16 éve  amióta van nyaralónk a Balatonon , a hobbimmá
vált. A férjem még nem kapott
kedvet hozzá, õ ott ül mellettem és
figyel. És ugyan még nincs kilátásban, de várom az unokák érkezését
Bakonyi Erzsébet
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Zrínyi emlékév

A török idõkre hangolódva

Több mint egy évtizede, hogy a
költõ és hadvezér Zrínyi Miklós
által építtetett Zrínyi-Újvár feltárását, az épített objektum ostromának körülményeit tisztázni kívánó terepi kutatások megkezdõdtek. A török által 1664-ben elpusztított erõsség maradványait
a Nagykanizsa vonzáskörzetében
fekvõ települések, Belezna, Õrtilos és Murakeresztúr találkozásánál õrizte meg az utókor számára
az anyaföld. A feltáró-kutató
munkálatokban a Zala Megyei
Múzeumok és a Somogy Megyei
Múzeumok Igazgatósága, a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
munkatársai, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem (ma
Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
oktatói és hallgatói vesznek részt
évrõl-évre.
Az ásatási folyamatokba a munkája során Kocsis Edit mûvelõdésszervezõ is bepillantást nyerhetett.
Kötelességének érezte olyan programok megszervezését, amelyek
lehetõséget adtak az addig feltárt
eredmények
népszerûsítésére,
öregbítve ezáltal az említett települések hírnevét.
 Melyek voltak ezek a programok  kérdeztük a részletekrõl a
mûvelõdésszervezõt.
 Életre keltettem egy elõadással, tárlatvezetéssel, vendéglátással egybekötött Hadtörténeti kirándulás-sorozatot. Erre a programra
figyelt fel Tóth István is a Kanizsai
Kulturális Központ intézményegységének, a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Háznak az intézményvezetõje és kért fel egy a magyar történelmünkkel kapcsolatos elõadássorozat megszervezésére.
 A magyar állam Zrínyi emlékévvé nyilvánította a 2016-os évet.
Milyen események felidézését tartotta fontosnak beilleszteni a programba?
 A hadtörténelmi események,
háborúk, csaták, hadjáratok minden idõben számot tarthattak a
közvélemény érdeklõdésére. A
2016-os esztendõ pedig a történelmi évfordulók kapcsán jó lehetõséget kínált a török kort felelevenítõ témakörökre. Elsõ vetítettképes
elõadásunk januárban a 490 évvel
ezelõtt dúló, Magyar Királyság és
az Oszmán Birodalom hadai között lezajlott Mohácsi csatáról

szólt. Mint ismeretes, idén 450
éve, hogy Szigetvár védõje, a dédnagyapa Zrínyi Miklós, maroknyi
hõs katonája élén a várból kitörve
lelte halálát és ugyanezekben a napokban halt meg a világuralomra
törõ, hódító Szulejmán szultán is.
A februári elõadás során e két történelmi személyiségrõl és az ostrom körülményeirõl hallhattak az
érdeklõdõk. A kerek évforduló kiemelt országos és nemzetközi figyelmet kap idén. A márciusban
soron következett elõadás a
Zrínyi-Újvár és az 1664-es ostrom nyomainak kutatása a helyszínen címet kapta. Ez alkalommal
nemcsak a vetített képekkel vált
valósághûvé, életszerûvé a kutatás, hanem a szemléltetett eszközök és leletek által is, amiket a kezünkbe vehettünk. Áprilisban pedig a Zrínyi család nemzedékeirõl
kaphattunk átfogó képet, Zrínyi
Györgytõl, Zrínyi Miklóson és Péteren át az utolsó Zrínyiekig, Ádámig és Péter fia, Zrínyi Jánosig,
érintve Zrínyi Ilonát.
 Kik voltak az elõadóik?
 A témák kiváló és abszolút
szakavatott ismerõit, az említett
helyszínek hadszíntér-kutatóit,
több hadtudományi mû szerzõit,
publikálóit hívtuk meg: dr. Hausner Gábort, dr. Négyesi Lajost és
prof. dr. Padányi Józsefet.
 Úgy hallottam Tóth István
igazgatótól, a nagy érdeklõdésre

való tekintettel lesz folytatása az
elõadás-sorozatnak a Móriczban.
 Igen, felkérést kaptam a folytatásra, a tervek között szerepel
egy õszi elõadás-sorozat megszervezése. Annyit elárulhatok,
hogy ismét érdekes történelmi
pillanatokat idézünk majd meg 
válaszolta Kocsis Edit mûvelõdésszervezõ.
B.E.

Kövesse híreinket
honlapunkon és a
Facebookon is.
www.kanizsaujsag.hu
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Táncház: közösen a magyar népzene
és a tánckultúra megõrzéséért

cokat az eredeti formájukban megõrizzük. A táncházat általában dunántúli táncrenddel kezdjük, majd
mezõségi, kalotaszegi, széki tánclépésekkel folytatjuk. Vannak állandó elemek, amelyeket a táncosok különösen kedvelnek, s aztán
ezeket egészítjük ki aktuális táncrendekkel  mondja, majd felso-

Az együttes immár 18 éve rendezi meg táncház sorozatát. Az
évek során kialakult 100-150 fõs
törzsközönség ragaszkodik ehhez
a rendezvényhez.
Szeptember és május között havonta egy alkalommal találkoznak
egymással a profi és amatõr táncosok az intézményben. Ilyenkor átalakul a nagyterem miliõje. Életre
kel a néptánc, a népzene. Nem engedi be a külvilág zaját, mosolyt
varázsol az arcokra, betölti a termet a felszabadultság, a könnyedség semmi máshoz nem hasonlítható érzésével. A zenészek helyet
keresnek maguknak a táncosok között, úgy muzsikálnak. Kéz a kézben, együtt lélegeznek az oktatóvá
átváltozó táncosok a mûfajt kedvelõkkel, a nyugdíjasok az unokával,
a szülõk a még totyogó kisgyermekkel.
Mindenki élvezi az összejövetelek hangulatát. S hogy ez így is
maradjon sokáig, kell hozzá a
hátország. Az önkormányzat, a
mûvelõdési központ által biztosított körülmények és egy irányító,
egy vezetõ. Ez utóbbi szerepet tölti be Tóth István, a Zalagyöngye
Táncegyüttes vezetõje.
 Az a célkitûzésünk, hogy az
autentikus, hagyományos néptán-

rolja egy-egy alkalom állandó forgatókönyvét: a családias hangulatot 16.30 órától 18 óráig a kicsik
Kerekítõ foglalkozása alapozza
meg. Itt mondókákat, versikéket
tanulhatnak 3 éves korig a gyerekek. 18 órától az iskolás korosztály veszi át a parkettet, majd 18tól 19 óráig kézmûves foglalkozáson pihenik ki a tánc által okozott
izomlázat, enyhe fáradtságot. 19
órától a felnõttek adják át magukat
a néptánc, a népzene élvezetének,
az együtt éneklés örömének. Ezek
alkalmanként koncerttel kezdõdnek, majd éjfélig tartó táncházzal
zárulnak. Akik nem aktív táncosok, hanem úgymond amatõrök,

zõ területeirõl  magyarázza a
táncegyüttes vezetõje. Felkeltve
ezzel is a közönség érdeklõdését,
miközben az adott területre jellemzõ helyi táncokat is megtanítanák. Azonban mindenekelõtt az
utánpótlást tartjuk legfõbb feladatunknak, ezért a gyermek táncházat szeretnénk felerõsíteni egy fiatalabb, 6-8 éves korosztály indításával. Ilyenkor még formálható az
izomzat, rögzíteni lehet bizonyos
alapmozgásokat, amelyeket felnõttként már nehéz elkezdeni.
Õszre van még egy nagy tervünk 
sorolja az elképzeléseket Tóth István.  Az együttes egy új program
megvalósításába fogott bele. Egy

Fotók: zalagyongye.hu

Negyvennégy éves múltra tekint vissza a táncházmozgalom
hazánkban. A táncház napját a
Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Házban mûködõ Zalagyöngye
Táncegyüttes a közelmúltban
ünnepelte, hasonlóan a többi
táncegyütteshez szerte az országban.

vagy még sohasem táncoltak, bármikor bekapcsolódhatnak, hiszen
menet közben is lehet táncot tanulni. A táncosok vállalják fel a táncház foglalkozásait, így az oktatás
terén is bizonyíthatják a tehetségüket. Eleinte gépzenével indult egyegy találkozó  meséli Tóth István,
s amikor együttest is tudtak hívni,
akkor a koncert után õk muzsikálták le a felnõtt táncházat. Egyébként szintén az intézményben mûködõ Bojtár Zenekar muzsikál nekik, de hívtak már vendég koreográfust is. Minden zenekarnak van
egyfajta specialitása, kedvenc tájegysége, és általában azokat részesítik elõnyben, ha eljönnek
Kiskanizsára.
Erre az évadra bezárta kapuit a
táncház, de a következõre már öszszeállt a terv, egy tíz részbõl álló
táncház-sorozat megrendezésére
pályáznak.
 Mindegyikre szeretnénk zenekart is hívni az ország különbö-

kanizsai legenda, a fejetlen fehér
mén legendáját vettük tervbe.
Egyelõre azon spekulálunk, hogyan tudunk egy táncos produkciót kialakítani ebbõl az érdekes históriából. Nem lesz egyszerû a dolgunk. A cselekmény a török idõkben játszódik, mégpedig intézményünk közelében, és azon a helyen, ahol Kanizsa vára állt egykor. Ebben a történetben is a magyar néphagyományokra szeretnénk építkezni, s mivel a legendában törökök is szerepelnek, a két
nép közötti kapcsolódási pontot
érzékeltetni kell. Nem akarunk
populáris stílust, hastáncot belevinni a produkcióba, hiszen a magyar néptáncban is fellelhetõk
olyan elemek, amelyekkel mindent meg lehet valósítani.
A táncegyüttes sudár termetû
vezetõje, Tóth István, mindig a
táncosok körül forog. A néptánc sokszínû világa középiskolásként érintette meg az akkori
Vegyipari Technikumban. Az iskolai néptánccsoport megszûnése után Hetési László, a Kanizsa
Táncegyüttes tánckarvezetõje áthívta az együttesébe. Ott kezdõdött el igazán a táncos pályafutása. Tanította ifj. Vizeli Dezsõ, s
majd id. Vizeli Dezsõ, a kiskanizsai mûvelõdési intézmény
igazgatója felvette a házba népmûvelõnek. Azóta az intézmény
a munkahelye, melynek néhány
éve a vezetõje is. Idõközben elvégezte a Táncmûvészeti Fõiskola néptáncpedagógusi szakát. Levezeti a próbákat, kitalálja a koreográfiákat, a táncosokkal
egyeztetve megtervezi a szakmai
feladatokat. Szem elõtt tartva
mindig a magyar népzene és
tánckultúra megõrzését.
Bakonyi Erzsébet
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Múzeumok éjszakája

Négy helyszínen minden korosztályt vártak

A Thúry György Múzeum
négy helyszínen várta az érdeklõdõket szombaton kora délutántól késõ estig. Kincskeresés,
elõadások, kiállítás-megnyitó  a
kultúrára szomjazók éjszakája
volt június 25-e Kanizsán. A
Netta Pannonia Kft. elsõ alkalommal csatlakozott a Múzeumok éjszakájához, az akció keretében a Vár úton lévõ telephely állandó kiállítását nézhették meg az érdeklõdõk, akiket a
cég autóbusza ingyenesen vitt a
helyszínre.
A Kiskastély udvara Brazíliát és
a szamba világát idézte szombaton
este. A Múzeum éjszakájának
programjaihoz
kapcsolódott
ugyanis az Eraklin Táncklub
Egyesület, a közelgõ olimpiai játékok jegyében. A Múzeum Fõ úti
épületében már a történelem évszázadaiban kalandozhattak az érdeklõdõk: a kézmûves, kincskeresõ programok mellett elõadások,
bemutatók gazdagították a programot.

A Germánok címû idõszaki kiállítást este fél 10-kor nyitotta meg
dr. Tomka Péter régész.  Ez a
népvándorlás kora, amirõl fogok
néhány szót szólni, a Kárpát-medence kellõs közepébe illik bele az
a kiállítás, amirõl szó van. Az a
korszak, amibõl az a régészeti
anyag származik, ami a kiállításnak az anyaga  mondta dr. Tomka
Péter.
Az idõjárás ugyan kissé megzavarta a programokat, de a 10.
Múzeumok éjszakája idén is
sok látogatót vonzott Nagykanizsán.

Száraz Csilla, a Thúry György
Múzeum igazgatója kiemelte: 
Nagyon jók voltak a visszajelzések, egy városnézõ kisbuszra is
volt lehetõség a délután folyamán
16 órától egészen a mostani pillanatig. Volt több család is, akik
körbejárták az összes helyszínt.
Az idõszaki kiállítás megnyitása
után sem ért véget a program.
AThúry György Múzeum egy igazán sejtelmes felhívással, az Éjszaka
a Múzeumban címû sétára várta a
kultúra és a kaland szerelmeseit.
Kanizsa Médiaház
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Vasutas
nyugdíjas
klubok
találkozója
Kanizsán
A vasutas nyugdíjas klubok
13. alkalommal érkeztek Nagykanizsára az ország minden tájáról, a kultúra és a barátság jegyében.  Az ország különbözõ
pontjain mûködõ vasutas nyugdíjas klubok összefogásával továbbvigye és erõsítse a vasutas
hagyományokat  Kámánné Szép
Terézia, a találkozónak helyet
adó VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház igazgatója fogalmazta meg köszöntõjében a rendezvény egyik fõ célkitûzését.
A szervezõ kanizsai Vasutas
Nyugdíjas Klub rendszeresen, nagy
szeretettel várja a nyugdíjas társakat.
Kócza Ferenc elnök elmondta: 
Már oda-vissza alapon megy ez.
Akik ma itt vannak, azokhoz viszszajárunk mi is minden évben.
Olyan jó dolog, amikor találkozunk,
a soproniakkal, a szombathelyiekkel, tapolcaiakkal, fehérváriakkal,
pécsiekkel, ez már a 13. alkalom.
A soproni Lõvér Vasutas Nyugdíjas Klub 11 fõvel érkezett a két
napos nagykanizsai találkozóra.
Garami Margit klubvezetõ kiemelte:  Ismerd meg Magyarország
bármelyik részén lévõ klubokat,
embereket, szokásokat, ki hogyan
él, szerintem ez ilyen. Meg a barátságok, melyek hosszú éveken át
kialakulnak és megmaradnak, úgy
mondom, hogy a sírig.
A Nagykanizsára érkezett vasutasokat a város nevében Dénes Sándor polgármester üdvözölte.  Édesapám és nagyapám is a vasúton
szolgált évtizedeken keresztül. Onnan mentek nyugdíjba, és mindig
olyan szépen, örömmel és szeretettel beszéltek azokról az évekrõl,
amelyeket eltöltöttek a szolgálatban.
Mert mindig azt mondták, hogy
szolgálunk, akkor amikor elmentek
dolgozni - mondta a polgármester.
A találkozó résztvevõit köszöntötte Horváth László, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke is, majd gálamûsor szórakoztatta az egybegyûlteket.
Kanizsa TV - Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Idõsügyi klubok
mûködésérõl,
támogatásáról
Három napirendi pontot tárgyalt júniusi ülésén az önkormányzat Idõsügyi Tanácsa. Bevezetõjében Dénes Sándor polgármester, az IT elnöke elmondta: 2015-ben 20 klub összesen
975 ezer Ft támogatásban részesült. Az elmúlt hónapokban 27,
támogatásra jogosult idõsügyi
klubot vettek nyilvántartásba. A
klubok 2016. évi mûködési támogatására a tanács 1.370.000
Ft-ot szavazott meg.
Szintén elfogadta a nyolcfõs
grémium az idõsügyi hírportál létrehozásának elõzményeirõl, mûködtetésének tapasztalatairól, valamint a pályázatok útján történõ
továbbfejlesztésérõl szóló elõterjesztést.
Az elõzményeket Dénes Sándor
foglalta össze: az IT tavaly novemberben hozott döntést a korábbi
statikus honlap továbbfejlesztésérõl, egy önálló, a nagykanizsai idõsek, idõsügyi klubok aktív és sokrétû tevékenységét folyamatosan
bemutató hírportál létrehozásáról.
A tanács az interaktív honlap informatív jellegének erõsítése, folyamatos fejlesztése, a tevékenységet
segítõ tárgyi eszközök beszerzése,
a különbözõ pályázati lehetõségek
kihasználása érdekében indokoltnak tartotta az együttmûködés kiszélesítését  az IT tevékenységét
alapszabályokban felvállaló  civil
és egyéb szervezetekkel. A polgármester kiemelte: az idõsek informatikai képzését szolgáló ezüstnet
tanfolyamok kiegészültek idegen
nyelvi (angol és német) tanfolyamokkal, s most már a szeniorok iskolájaként váltak ismertté a városon túl is. Nemrég fejezték be a hatodik szemesztert, melyeken több
mint 1000 idõskorú vett részt, közülük mintegy 700-an elsajátították
az internethasználat alapismereteit
is. A diákok kiválasztását követõen
a Szenior Híportál 15 fõs szerkesztõbizottsága 2016 februárjában
kezdte meg mûködését. A Batthyány Lajos és a Dr. Mezõ Ferenc
Gimnázium közösségi szolgálatos
diákjainak szerkesztésében az
idõsügyi klubok és az Idõsügyi Ta-

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

nács által beküldött anyagok felhasználásával április végére el is
készült a hírportál, melynek ünnepélyes avatására május 5-én került
sor. Az eltelt 3 hónap azt igazolja,
hogy a klubok olyan aktívan vesznek részt az anyagaik összeállításában, hogy szinte meghaladta a diák-szerkesztõbizottság kapacitását.
A beérkezett javaslatok alapján
a továbbfejlesztést két irányban
határozták meg. A szociális és
egészségügyi keretre benyújtott
pályázatot dr. Szabados Gyula ismertette. Ez utóbbihoz tartozik a
2014-ben létrehozott WebDoktor
felület továbbfejlesztése, ezen belül a nyilvános és zárt (orvos-beteg) WebDoktor fórumrendszer kialakítása. A felvázolt két fejlesztéssel a Szenior Hírportál az idõskori aktivitás egyik legfontosabb
színterévé, egy többgenerációs,
igazi nagykanizsai közösségi portállá válhatna. Mivel az elmúlt egy
hónapban jelentõs mennyiségû
szerkesztésre váró anyag érkezett
be, ezért a kormány által finanszírozott nyári diákmunka keretében
július-augusztus hónapokban 1-1
fõ diákot vesznek fél-fél állásban,
akik folyamatosan dolgozzák fel a
klubok által beküldött anyagokat.
A harmadik napirendben szereplõ egyéb ügyek között Nagykanizsa az idõsekért  Idõsek
Nagykanizsáért elnevezésû felhívás közzétételérõl, valamint a
Védõháló a családokért EFOP1.2.1-15 pályázat benyújtásáról
dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó adott tájékoztatást.
A tanácsülés végén dicséretekrõl is szó esett. Karosi Lászlóné és
Rodek Györgyné megköszönték az
idõsek majálisának szervezésében
részt vevõk munkáját és az önkormányzat anyagi támogatását,
melynek köszönhetõen 460 idõs
ember érezte jól magát a Csónakázó-tónál. Az idõsek informatikai
és idegen nyelvi oktatásában részt
vállaló diákok közremûködését is
elismerték, akik nem sajnálva szabadidejüket, mindent megtettek
tanítványaikért.
B.E.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. §ának rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot
ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7.
Tel.: 06-20/849-2300; 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.
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer igénybevételérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be, és az idei év elején felkészítettük a rendszert.
Az alábbiakban egy rövid összefoglalót adunk a rendszer mûködésérõl.

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

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

Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja
A féléves bérlet díja
14 éven felüli diákok éves bérlet díja
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja
A KanizsaBike kártya díja

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

25.qxd

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

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

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

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

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

Jegy ára
Napijegy
3 napos jegy
Hetijegy

400 Ft
800 Ft
1.400 Ft

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

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

ingyenes
250 Ft
300 Ft
350 Ft
400 Ft

Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00
- 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel:
(+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTÕ HELY
Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfõ - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285,
(+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ
INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/

25.qxd
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Eladó ingatlanok
HOGYAN ADJUK MEG
SZEMÜNKNEK A TELJES VÉDELMET?
Az Essilor szemüveglencsék teljes körû védelmet
biztosítanak mindenki számára, legyen szó
UV vagy napvédelemrõl.
Az UV sugárzás Magyarországon különösen veszélyes, hiszen más európai népekhez képest a világos szemûek aránya magasabb.
Ha nem védjük szemünket, az rövid távon legfeljebb hunyorgás okozta kellemetlenséget vagy enyhe irritációt okozhat.
Sajnos azonban hosszútávú következmény lehet a makula
degeneráció, a látóideg sejtek pusztulása, majd végsõ esetben a vakság. Ezt rendszeres napszemüveg használattal
védhetjük ki.
A megfelelõ napszemüveg kiválasztásnál legalább olyan
fontos a lencse minõsége, mint maga a fazon. Olyan szemüveget keressünk, mely megfelelõen szûri az UVA az UVB,
valamint UVC sugarakat.
Egy napszemüveg nem attól minõségi, hogy sokba kerül!

Ha valóban óvni szeretné
szeme egészség, CSAK OPTIKAI
SZAKÜZLETBEN VÁSÁROLJON!
Dioptriás változatban is elkészítjük Önnek
a SASHALMI OPTIKÁBAN.

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.

Új helyen a Közterület
Felügyelet

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:

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közterület Felügyelete 2016.
június 24. napjától a Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. sz. alatti épületében (Városháza) változatlan ügyfélfogadási
renddel fogadja ügyfeleit.

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.

Kövessen
minket

honlapunkon is!
www.kanizsaujsag.hu

26 éve képezzük a vezetõket!

NYÁRI kedvezményes* személygépkocsi vezetõ, és moped
kresz tanfolyamainkra jelentkezési idõpontok:
Július 6. (szerda) 9.00 óra vagy 16.00 óra
Július 20. (szerda) 9.00 óra vagy 16.00 óra
Augusztus 3. (szerda) 9.00 óra vagy 16.00 óra

Véradás - Vöröskereszt
2016.07.05. (kedd) 10:30 -13:00 óra Kanizsa Plaza
2016.07.07. (csütörtök) 11:00 - 13:00 óra Vöröskereszt,
Nagykanizsa, Sugár u. 28.

Következõ GKI vizsga idõpont:
július 23. (szombat).
Jelentkezési határidõ: július 13-ig
* 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% /
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Ismét sikeres hétvégét tudhat maga
mögött az Eraklin Táncklub

SZÍNES VILÁGOM
Némethné Pecsics Katalin festõ kiállítása. Megtekinthetõ:
július 8-ig.
Június 29. 9.30-12 óra
SZÜNIDEI KÉZMÛVES
JÁTSZÓHÁZ
Ékszerkészítés nemezbõl.
Vezeti: Lukács Judit.
A belépés DÍJTALAN!

Július 7.. 19 óra
George Axelerod:
GOODBYE CHARLIE
vígjáték
A Gergely Theáter elõadása
Szereplõk: Fábián Anita, Pelsõczy László, R. Kárpáti Péter, Házi Anita, Némedi-Varga
Tímea, Gergely Róbert, Szabó
Máté.
Belépõdíj: 3 500 Ft

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

A II. Fonyód Kupán nem csak
a táncban, de a szervezésben is
remekeltek az eraklinosok.
Városunk versenytánc klubja
Fonyód kulturális és sportéletének is szerves része, hiszen a
balatonparti városban is mûködnek csoportjai. Az egyesület jóvoltából már második alkalommal rendeztek táncversenyt a
festõi balatonparti városban. A
II. Fonyód Kupán a karrierjük
elején álló táncosok is megmérethettek a délelõtti szabadidõs
táncversenyen, a délután folyamán pedig a már rutinosabb versenyzõk versengtek az értékes
kupákért.
A nap folyamán közel 500 versenyzõ lépett parkettre. A szemet
gyönyörködtetõ táncosok mellett a
pezsgõ ritmusokról és a lágy dalla-

mokról a Lobo Latino gondoskodott, mindenki számára felejthetetlen élménnyé varázsolva a maratoni táncversenyt.
A II. Fonyód Kupán természetesen az Eraklinosok is parkettra léptek, és kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek, valóságos éremesõvel térhettek haza. A délelõtti szabadidõs versenyen a következõ
eredményekkel végeztek: Angyalosi Miklós Mátyás  Illés Karolina:
Gyerek2 standard kezdõ: 1.hely , latin kezdõ: 2.hely. Koller Norbert 
Varga Lilla: Gyerek2 standard kezdõ: 2. hely, latin kezdõ: 4. hely. Birkás Mihály  Darabos Anna:
Junior1 standard kezdõ: 1. hely, latin kezdõ: 2. hely. Bíró Gergõ 
Sipos Dorka: Junior 1 standard kezdõ: 2. hely, latin kezdõ: 3. hely. Lekszikov András Zsigmond  Gyergyói Anna: Junior1 standard kezdõ:

3. hely, latin kezdõ: 7. hely. Tarcsay
Tamás  Köves Réka: Junior1 latin
kezdõ: 4. hely. Gelencsér SomaPosza Gréta: Junior 2 latin kezdõ: 3
hely. Takács Gergõ  Bodó Kata:
Junior1 latin kezdõ: 6. hely. Gelencsér Dominik  Thalhammer Fanni:
Junior1 latin kezdõ : 8.hely. Varga
Benjamin  Németh Karina: Ifi latin
haladó:3. hely.
A délutáni klubközi verseny
eredményei: Horváth Gergõ  Szabó Flóra: Gyerek 2. E standard: 5.
hely, latin: 4. hely. Müller BalázsJáger Laura: Junior 1 E latin: 6.
hely, Junior1 D standard: 8. hely.
Benkõ Dániel- Bognár Alexandra:
Junior 1 D standard: 9. hely, latin:
9. hely. Buda Levente  Berner Léna: Junior 2 E standard: 6. hely, E
latin: 9. hely. Ruschel KrisztiánPetõ Viktória: Ifjúsági E standard:
6. hely, latin: 3. hely. Gáspár György
 Müller Petra: Ifjúsági C standard: 6 hely, latin: 10-11.hely. Pál
Bálint  Lekszikov Dóra: Felnõtt
C latin: 1. hely.
A versenyzõk felkészítõi Lekszikov Csaba és Balassa Júlia nagyon büszkék a tanítványaikra és
arra, hogy a klub igazi közösség
is, hiszen az ilyen jellegû eseményeknél a legkisebb gyerektõl a
barátokon át a nagyszülõkig, pártolókig mindenki kiveszi a részét
a munkából. A táncklub következõ nagy eseménye a nyárköszöntõ
évzáró gála volt, majd azt követõen aktívan részt vettek a Múzeumok Éjszakája címû rendezvényben is.
Júliustól megkezdõdnek az
edzõtáborok, és a felkészülés a további versenyekre.
Augusztus 24-ig, minden szerdán 9.30-tõl 12 óráig kézmûves játszóházzal várja a diákokat a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ.
A foglalkozásokat vezetõ Kovács
Lászlóné Ági már bemutatkozott az
intézmény Az én hobbim elnevezésû
sorozatában. A közönség láthatta a
kézügyességet igénylõ, papírfonással
és quilling, azaz papírcsík technikával készült dekorációit, valamint
origami figuráit. Ezúttal, a nyáron
beavatja az érdeklõdõket a készítés
mûhelytitkaiba is. A programban
szerepel papírhajtogatás, ékszerkészítés levegõre száradó gyurmából,
nemezelés, hûtõmágnes, gyertyatartó, ajtó-ablak és fali díszek készítése.

2016.06.29.

10:03

Page 13

Kanizsa  Ez + Az

2016. június 30.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
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.

13

Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Ha kellemetlen kritika éri a párválasztásával kapcsolatban, minél elõbb kerekedjen felül az elõítéleteken. Ragaszkodjon továbbra is az elveihez.
IV.20.V.20. Bika
Nem mindig célszerû hallgatni a
megérzéseire. Különösen akkor, amikor csak féltékeny gondolatok jutnak
az eszébe. Nincs oka a panaszra.
V.21.VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint olyan nem várt
események köszönthetnek önre, hogy
ragyogó színben láthat mindent maga
körül. Élvezze sokáig ezt a helyzetet.
VI.22.VII.22. Rák
Nem kell kiállni a hétpróbát a kapcsolatuknak, mint a mesében. Csak el
kell dönteniük, meddig tartson. Egy
életre, vagy csak ideig-óráig.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Minden elképzelhetetlen dolog elõfordulhat önnel a szabadsága idején. Akár szerelembe is eshet olyas
valakivel, akit eddig nem kedvelt.
VIII.23.IX.22. Szûz
Nyugodtan mehet szabadságra, az
energiáját nem fogja senki elszívni
öntõl. Gondjait sem kell megosztani
senkivel, mivel nem lesznek.
IX.23.X.22. Mérleg
A vágyai teljesülnek, ha tesz értük
valamit, ha nem. Bátran álmodozhat
a nyáron, a kiszemeltje teljesíti
minden óhaját.
X.23.XI.22. Skorpió
Barátaid élvezik a kellemes társaságodat. Tudják rólad, hogy szeretsz
örömet szerezni másoknak, ugyanakkor nem hagyod kihasználni magad.
XI.23.XII.21. Nyilas
Határozottabban fejtse ki érzelmeit
a párjának, és ne ébresszen benne
kételyeket az érzései miatt. Tegyen
többet kettejük boldogulásáért.
XII.22.I.20. Bak
Nem vezet semmi jóra, ha az érdekek dominálnak a párkapcsolatában. Törekedjen tartós, elszakíthatatlan kapcsolat kiépítésére.
I.21.II.19. Vízöntõ
Váratlan kalandok teszik izgalmassá napjait ezen a nyáron. A hiányzó
anyagiak miatt azonban most nem
költekezhet a kedve szerint.
II.20.III.20. Halak
Ne kételkedjen önmagában és a képességeiben. Híres a nyugalmáról,
ennek megfelelõen õrizze meg a hidegvérét egész nyáron.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Jó tanulók,
egyben
jó sportolók

2016. június 30.

Hétvégén érkezik a military mezõnye

Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma Magyarország
Jó Tanulója  Jó Sportolója
2015 pályázatán hat tanuló
kapta meg az elismerést a
Rozgonyi-iskolából.
A díjazott rozgonyis gyerekek:
Kálovics Adél, a pályázat évében 5.a. Tanulmányi átlaga: 4,82.
Versenyeredménye: duatlon diákolimpián csapatban bronzérmes, kajak országos bajnokságon váltóban ezüstérmes. Edzõi:
Jeszenõi Csaba, Sári Nándor.
Környei Péter, a pályázat évében 5.a. Tanulmányi átlaga: 4,92.

Versenyeredménye: kéttusa diákolimpián csapatban 4. helyezett. Edzõje: Polgár Sándor.
Varga Laura, a pályázat évében 5.a. Tanulmányi átlaga:
4,92. Versenyeredménye: duatlon diákolimpián csapatban
bronzérmes, országúti kerékpáros diákolimpián egyéni összetettben aranyérmes, diákolimpiai bajnok. Edzõje: Jeszenõi
Csaba.
Vörös Marcell, a pályázat évében 5.a. Tanulmányi átlaga: 5,00
(kitûnõ). Versenyeredménye: országúti kerékpáros diákolimpián
egyéni idõfutamban 6. helyezett.
Edzõje: Jeszenõi Csaba.
Varga Nóra, a pályázat évében 6.b. Tanulmányi átlaga:
5,00 (kitûnõ). Versenyeredménye: duatlon diákolimpián csapatban bronzérmes, országúti
kerékpáros diákolimpián egyéni összetettben ezüstérmes.
Edzõje: Jeszenõi Csaba.
Hegedüs Zsófia, a pályázat
évében 7.a. Tanulmányi átlaga:
4,93. Versenyeredménye: kötélugró diákolimpián csapatban
ezüstérmes. Edzõje: Vágó Diána.
P.L.

Fotó: Polgár László

25.qxd

Immár a tizenkilencedik lovastusa versenynek adhat otthont a nagykanizsai Csónakázótó körzete július 1. és 3. között 
ezúttal Nagykanizsai Military és
Tanintézeti Országos Bajnokság
keretében futhatnak a lovak és
lovasaik díjlovagló, tereplovagló
és díjugrató számokban.
Végh Csaba (képünkön balról),
a Kanizsa Lovasklub elnöke és
Dobri Lajos (jobbról), a zalai lovas szövetség elsõ embere elCegléden rendezték meg az országos cselgáncs diákolimpia döntõt Diák A-B-C korosztályokban és
a Nagykanizsai Judo Klub-Röntgen Kanizsa csapata hat fõvel ezúttal a versenyzõk iskoláit képviselte.
Herczeg Zsombor (Kõrösi Csoma
Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola; képünkön jobbról, citromsárga
övben) Diák A (12 évesek) korosztály 32 kg-os mezõnyében (17 induló) a harmadik helyen végzett.
Emellett megrendezték a II.
Somogyszobi Regionális Rangsor Versenyt is, annak helyszíne
a kaszói sportcsarnok volt, ahová
az NJK 20 judokával utazott. Az
idõsebb korosztály képviselõi
közül aranyérmes lett Nagy Oli-

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)

OKTATÁS

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

mondták, országos rekordra készülnek a nevezések terén, hiszen
a sajtótájékoztatóig bezárólag
már 128 lóval adtak le nevezéseiket az indulók, így a lovak számára fenntartott 130 férõhelyes box
maximálisan ki lesz használva.
Ezúttal egycsillagos kategóriákban indulhatnak a résztvevõk és
nemzetközi, valamint nemzeti a
dél-zalai lovastusa versengés
meghatározása, ami azt takarja,
határainkon túlról ezúttal is érkeznek versenyzõk. Hogy a listá-

ból szemezgessünk, a magyarok
mellett lesznek csehek, németek,
osztrákok, szlovákok, szlovénok,
sõt finn lovas is indul Kanizsa kiránduló övezetében.
Külön szólni kell az úgynevezett tanintézeti ob-ról, ami a sportág utánpótlás nevelésében játszik
igencsak fontos szerepet. Ezen kategória keretében 24 fiatallal számolhatnak a szervezõk, a lovasok
egyébként csapatbajnokság területén is mennek majd a minél jobb
helyezésekért.
A sok éves hagyományoknak
megfelelõen pénteken kezdõdik a
program a díjlovaglással, szombaton a tereplovaglás, vasárnap pedig a díjlovaglás lesz soron, már a
reggeli, kora délelõtti óráktól kezdõdõen és számítanak természetesen a szépszámú közönség érkezésére is.
A kanizsai színeket a Kanizsa
LK részérõl az egyesület újdonsült
bombaigazolása, Kaizinger Balázs, illetve Sári Ádám és Tamás
Bianka képviseli, mi több, igencsak jó esélyekkel.
P.L.

Bronz a diákolimpiáról

vér és Mód Jordána, ezüstérmet
nyert Herczeg Zsombor, Mód
Zalán és Dervalits Boldizsár,
kanizsán.
(7785K)

bronzérmesként pedig Kele Juliannát, Karádi Barnabást és Sipos
Marcellt köszönthették.

Tel.: 0630-969-3115

VEGYES

SZOLGÁLTATÁS

Készpénzért vásárolok herendi, zsolnay porcelánokat, bronz szobrokat, kortárs és régi festményeket. Tel.: 06-30332-8422 (7789K)

Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István. Tel.: 0630597-1530 (7787K)
Szakképzett, középkorú nõ vállalna
24 órás felügyeletet, ápolást, gondozásra
szoruló családtagja számára, hogy ön pihenni tudjon, valamint hétköznapokon
gyermek felügyeletét is. Érd.: 06-20-3823085 (7788K)
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A franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság magyar pillanatai hatalmas érzelmeket váltottak
ki az emberekbõl Nagykanizsán
is. Egy nagy emóció-bombává
változott az ország, így szûkebb
pátriánk, a dél-zalai térség is.
A Magyarország  Portugália
csoportmeccs idejére például érkezett úgy szurkolói brigád egy ismert
vendéglátóipari egységbe, hogy
kézben a laptop, aminek révén egybõl tudták, merre is kell venniük
majd az útirányt a gallok földjén a
nyolcaddöntõ alkalmával. A portugálok elleni csörte elõtt ugyan már
biztos volt Király Gáborék továbbjutása, az azonban még nem, hogy
a 90 perc során háromszor robbanhatott fel az alkalmi kis nézõtér

 ezzel együtt rengeteg helyen, nem
csupán a francia helyszínen.

Budai Barnabás, az egyik utazást szervezõ drukker éppen azt

taglalta, elõször az elsõ két találkozóra mentek, múlt pénteken pedig indutak vissza Toulouse-ba, a
belgák elleni vasárnapi nyolcaddöntõre.
 Egyszerûen elképesztõ volt,
amit kint átéltünk, s ugyan mindenki a marseille-i vonulásról,
meg az ottani stadionon belüli 2025 ezer magyarról beszél Izland ellen, de jobb hangulat volt az osztrákok ellen Bordeaux-ban, ahol a
magyar tábor vezérszurkolói jobban tudták vezényelni a tömeget.
A portugálok elleni 3-3-at már
érintettük, de Lyonban külön kanizsai vonatkozása is volt a történéseknek, mivel információink szerint
Dzsudzsák Balázs mezét is kanizsai

fanatikus örökölte meg a sokáig
emlékezetes összecsapás után. Arra a

Akár messzire is juthatnak

A tófeji falunap keretein belül
rendezték meg a gyermek I. korcsoportos (2007-2008-ban születettek) szabadfogású birkózóversenyt.

A versenyre szabadtéren került
sor és a házigazdákon kívül Körmendrõl, Nagykanizsáról (képünkön) és Zalaegerszegrõl is érkeztek sportolók szép számmal.

A labdarúgó Eb nyolcaddöntõjére Horvátországban is figyeltek, hiszen múlt szombaton este
a horvátok a portugálokkal mérkõztek. Csáktornyán és Varasdon
jártunkkor éppen a meccs elõtti
felhõszakadás parancsolta vissza
az embereket otthonaikba, igaz,
a 21 órás kezdésre azért a teraszok már ismét "éledeztek".
Hogy aztán a találkozó vége kevésbé szerencsésen alakuljon
számukra és elmorfondírozhassanak azon, a kivételes generációjuknak meddig kell várnia kell
a kiugró sikerre...
kérdésünkre, ezt mégis hogyan sikerült kieszközölni, sejtelmes volt a válasz egy nevetés kíséretében: Nem
nagyon volt más választása...
S hogy mit hozott a nyolcaddöntõben a Magyarország  Belgium
párosítás terén? Nos, az eredményt
minden bizonnyal mindenki tudja,
aki pedig vasárnap késõ este kint
volt városunk Erzsébet terén, a tapasztaltakat magában biztosan hosszú idõre elraktározta...
Folytatás 2018-ban Oroszországból, már a világbajnokságról...?
P.L.

Focizva rótták
le tiszteletüket

VI. Tófej Kupa szabadfogású
birkózó-verseny.
KBSE-eredmények. 1. helyezett: Fata József
(20 kg), Lakatos Kevin (24 kg),
Pintér Dávid (28 kg), Fata Lajos
(32 kg). 3. helyezett: Csák András
Pál (26 kg), Domján Péter (+41
kg). 5. helyezett: Schmell Richárd
(28 kg).
S hogy ezek a fiatalok milyen
szintre juthatnak el akár? Nos,
klubtársuk, Egyed Balázs például
a napokban már a bukaresti junior
szabadfogású Eb-n birkózhatott a
magyar válogatott színeiben. Ott
ugyan elsõ ellenfelétõl, egy
moldáv sportolótól kikapott és ki
is esett, de Egyed egy újabb korcsoport egyre élesebb küzdelmeibe kapcsolódhatott be.
P.L.

A napokban elhunyt kapus,
Bátori Gergõ emlékére szerveztek jótékonysági labdarúgómérkõzést Miklósfán, ahol a
Miklósfa SE és a Pogányszentpéteri STE csapata játszott
egymással.
A kilátogató szurkolók egyben
támogató belépõjegyeket is vásárolhattak a fiatal hálóõrre emlékezvén. Mintegy 2-300 ember
állhatta körül a miklósfai pályát, s
láthatta azt a meccset, melyet végül a házigazdák nyertek 3-2-re.
A találkozó második félidejére
a megyei másodosztályú Miklósfa SE kapujába Gergõ testvére,
Bátori Eszter állhatott  csapatkapitányként, így is tisztelegvén közeli hozzátartozója emléke elõtt.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotók: Polgár László

Két hét futballõrület Kanizsán

25.qxd

2016.06.29.

16

10:03

Page 16

Kanizsa  Hirdetés

SZLOVÉN CSOBBANÁS - PORTORO
2016. július 10.,augusztus 13.,
2016. szeptember 17.
Részvételi díj: 8.500 Ft/fõ
Bajai Halfõzõ Fesztivál
2016. július 9.
Részvételi díj: 5.900 Ft/fõ
HORVÁTORSZÁGI FÜRDÕZÉS!
RIJEKA - OPATIJA
2016. július 2., augusztus 20.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ
KRK- SZIGET
2016. július 16., augusztus 13.,
szeptember 10.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ
CSOBBANÁS OPATIJÁBAN
2016. július 24.
Részvételi díj: 8.700 Ft/fõ
TRIESZT - MIRAMARE
- KASTÉLY
2016. augusztus 6., szeptember 10.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ helyett 8.500 Ft /fõ
PLITVICEI TAVAK
2016. augusztus 7., szeptember 17., október 8.
Részvétei díj: 6.900 Ft/fõ
BLED-BOHINJ - VINTGAR SZURDOK
2016. július 30.
Részvétei díj: 7.900 Ft/fõ
KLAGENFURT-MINIMUNDUS ÉS A
WÖRTHI-TÓ
2016. július 16.
Részvételi díj: 8.900 Ft / fõ helyett 8.500
Ft /fõ
SCHÖNBRUNN-I ÁLLATKERT - BÉCS
2016. július 23.
Részvételi díj: 5.500 Ft/fõ
FERTÕ TÓ - RUST
- MÖRBISCH - KISMARTON
2016. augusztus 14.

Részvételi díj: 6.300 Ft/fõ
VELENCE-JESOLÓI
FÜRDÉSSEL NON-STOP
2016. augusztus 20-21.
Részvételi díj: 12.900 Ft/fõ
AUSZTRIA: A SÓS TAVAK
VIDÉKE
St. Wolfgang, a
Salzkammergut gyöngyszeme
2016. július 23.
Részvétei díj: 8.900 Ft / fõ
KIRÁNDULÁS 5 SALZKAMMERGUT-I
TÓ MENTÉN
2016. július 30.
Részvétei díj: 8.900 Ft / fõ
ST. WOLFGANG- MONDSEE
2016. augusztus 13.
Részvételi díj: 8.900 Ft /fõ
(A részvételi díj tartalmazza az utazás
és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépõk és
a BBP biztosítás árát.)
KÖRUTAZÁS SZÉKELYFÖLDÖN...
2016. szeptember 22-28. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ
DÉL-ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
2016. augusztus 18-23. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ
ROMANTIKUS KASTÉLYOK
BAJORORSZÁGBAN
2016. szeptember 9-11. ( 2 éj)
Részvételi díj: 25.500 Ft + 65/fõ
BARANGOLÁS TOSZKÁN TÁJAKON
Csodálatos õszi színek, toszkán tájak
2016. október 5-9-ig (4 éj)
Részvételi díj: 30.000 Ft + 150/ fõ
(A részvételi díj tartalmazza az utazást
idegenvezetéssel, valamint a szállás
költségét félpanziós ellátással. A
részvételi díj nem tartalmazza a belépõk és a BBP biztosítás árát.)

Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1/B. Web: www.lovaszbusz.hu
Tel.: (0630) 277 53 20, E-mail: info@lovaszbusz.hu
Engedélyszám: U-001190

2016. június 30.

Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. augusztus 31-ig érvényes.

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

