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Velencei Karnevál NON STOP
2016. február 6-7. (záró hétvége)
Részvételi díj: 12.900 Ft/fõ

Busójárás Mohácson

2016. február 6.
Részvételi díj: 6.100 Ft/fõ

Kittsee csokigyár- Pozsony

2016. március 19.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fõ

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVIII. évfolyam 3. szám
2016. január 28.

Wörthi-tó és környéke

2016. március 19.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ helyett
8.500 Ft/fõ

Zarándoklat Ausztriában
Mariazell és Melk
2016. március 20.
Részvételi díj: 6.900 Ft/fõ

Hollókõi locsolkodás

2016. március 28.
Részvétei díj: 8.100 Ft/fõ

Zotter csokigyár
- Riegersburg- Graz

2016. április 16. május 21.
Részvételi díj: 4.900 Ft/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazás és idegenvezetés költségét. A részvételi díj nem tartalmazza a belépõk és a BBP biztosítás árát.

A természet varázsa a Balkánon
2016. március 12-15. (3 éj)
Részvételi díj: 45.900 Ft/fõ

Pünkösdi búcsú - Csíksomlyó

2016. május 12-17. (3 éj)
Részvételi díj: 44.900 Ft/fõ

Barangolás toszkán tájakon
A táj szerelmeseinek

2016. május 27-31. (4 éj)
Részvételi díj: 30.000 Ft + 180 /fõ

Montenegró

2016. június 11-16. (5 éj)
Részvételi díj: 75.000 Ft/fõ

Körutazás Olaszországban...

2016. június 24-29. (4 éj)

Orvietó - Róma - Nápoly - Pompei
- Capri sziget - San Marinó
Részvételi díj: 99.900 Ft/fõ
Körutazás Székelyföldön...

2016. július 14-20., szeptember 22-28. (5 éj)
Részvételi díj: 20.000 Ft/fõ és 150/fõ

Svájc

2016. augusztus 18-21. (3 éj)
Részvételi díj: 65.900 Ft/fõ

A Magyar Kultúra Napja Nagykanizsán
Könyvbemutató a
Magyar Plakátházban
Január 22.  A Magyar Kultúra
Napja  a Himnusz születésnapja.
A kézirat szerint Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon fejezte be
a Himnusz megírását. 1989 óta
erre az eseményre emlékezünk a
Magyar Kultúra Napján.
Városunkban a Magyar Kultúra
Napja rendezvénysorozatának nyitányaként Markó Imre Lehel váloga-

tott néprajzi és nyelvészeti tanulmányai címû kötetet mutatták be a
Thúry György Múzeum és az Együtt
Kiskanizsáért Egyesület szervezésében, a Magyar Plakát Házban.
A vendégeket Száraz Csilla, a
múzeum igazgatója köszöntötte. A
kötetet dr. Németh József irodalomtörténész, nyugalmazott múzeumigazgató és Horváth Jánosné,
az egyesület elnöke ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
A könyvbemutató kapcsán a kötet szerkesztõjérõl, a nemrég elhunyt Ördög Ferenc nyelvészrõl, a

Magyar Tudományos Akadémia
doktoráról, városunk díszpolgáráról, a Batthyány Lajos Gimnázium
tanáráról Balogh László, a BLG
igazgatója, önkormányzati képviselõ emlékezett meg. (Az írást
lapunk 2-3. oldalán olvashatják.)

Mit alkot a tû? És mit
alkot a bizsók?
A fenti címmel a Honvéd Kaszinó Fafaragó Szakköre és a Népi Díszítõmûvészeti Mûhely munkáiból
(folytatás a 2. oldalon)
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Fotók: Bakonyi Erzsébet
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(folytatás a címlapról)
nyílt kiállítás kedd este az intézmény galériájában. A megjelenteket Halmos Ildikó intézményvezetõ köszöntötte, a tárlatot Lengyák
István, a Magyar Kultúra Lovagja
nyitotta meg. Az ünnepi pillanatokat a Honvéd Kaszinó Énekkara és
Antal Gergõ versmondó színesítette elõadásával.
A falakon látható míves megmunkálású hímzések, köztük a zalai fehér hímzés, a lyukhímzés, a
párnák irottas hímzése, a gyöngyös párták, kézmelegítõk, hímzett kötények, terítõk a mai kor kö-

In Memoriam
dr. Ördög Ferenc
Egy kötetbemutatóra jöttünk
össze itt a mi múzeumunkba, de
a Markó Imre Lehel válogatott
néprajzi és nyelvészeti tanulmányai címû könyv kapcsán hadd
emlékezzünk most a kötet szerkesztõjére is: dr. Ördög Ferenc
nyelvészre, az MTA doktorára,
Nagykanizsa és Zala megye díszpolgárára, a Batthyány Lajos
Gimnázium tanárára.

vetelményének is megfelelõen elkészítve nemcsak szekrényekben
álló díszek, de ünnepeink használati tárgyai, díszítései, fényének
emelése  hangsúlyozta Lengyák
István.  Ugyancsak újra visszatekinthettünk anyáink, apáink idejébe, a szép faragások láttán. Végignézve a fûszertartókon, az újra
megelevenedõ mézesbáb szív ütõfáján, a faragott keretû tükrösökön,
a házi oltár triptichonját felidézõ,
de a papír zsebkendõ tartására alkalmassá tett lenyûgözõ faragáson,
a faragott, vagy faragott és spanyolozott nyakláncok és karpereNemrég ott álltunk sírjánál, de a
gimnázium nevében is inkább
most szólunk. Nem nekrológot
mondok, hanem az alkotó tudós,
tanár továbbélését dicsérem, mert
emléke fennmarad, mûvei nemcsak súlyosságuk, de inkább tartalmuk által tovább léteznek, amíg
beszélünk magyarul, és kutatják
csodálatos nyelvünk titkait.
Elment Ördög Tanár Úr, s utolsó találkozásunk fájdalma ma is
bennünk van: hogy nem beszélgettünk hosszabban, hogy nem
tudtunk Tõle elköszönni. Kell,
hogy legyen nyoma a gyásznak,
ezért is szólítjuk sok megmaradó
emléke keser-édes örömét.
Ördög Ferenc 1933-ban született a Tolna megyei Gyulajon földmûves szülõk gyerekeként. Korán
árvaságra jutott: édesanyját 3 éves
korában, édesapját 9 éves korában
veszítette el. Nagyszülei nevelték.
Dombóváron érettségizett, majd a
Szegedi Tudományegyetem hall-

Kultúrát nem lehet örökölni.
Az elõdök kultúrája egykettõre elpárolog, ha minden nemzedék újra
meg újra meg nem szerzi magá-

nak. A Kodályban, a Himnusz közös eléneklését követõen a rendezvény háziasszonya, Kámánné Szép
Terézia intézményvezetõ Kodály
Zoltán ezen szavaival üdvözölte a
megjelenteket. A 193 esztendeje
íródott nemzeti fohászunkra Dénes
Sándor polgármester emlékezett
beszédében:
Kiemelten fontos e szimbolikus ünnep mindannyiunknak, mert
ez hazánk egyik alapvetõ szellemi
pillérének, a Himnusznak a születésnapja, mellyel egyben a modern
magyarságunk is megszületett.
Emiatt is mondhatjuk, hogy a
Himnusz a magyar látásmódunk
kifejezõdése, amely összegzi
mindazt, ahogy értelmezzük a világ történéseit és magát a történelmet. És ezért ünnepeljük 1989 óta
ezt az eseményt a Magyar Kultúra
Napjaként, hogy újra és újra felidézzük múltunkat és jelenünket
azzal a céllal, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, hogy felmutassuk a múltunkat idézõ tárgyi és szellemi értékeinket  hangsúlyozta a városvezetõ. Mindez azért is kiemelkedõen fontos, mert a kultúra az, ami
ismerõssé teszi az ember számára
idegent, ami arra sarkall minket,

gatója volt, ahonnét 1957. július
15-étõl Nagykanizsára került az
akkori Irányi Dánielbõl Landler
Jenõ nevûvé vált Gimnáziumba
feleségével, Domján Júliával
együtt. Több híres professzora
volt: Mészöly Gedeon, Klemm
Imre, Nyíri Antal, Rácz Endre,
Halász Elõd. Általuk is indíttatva
már egyetemista idõszakától bekapcsolódott a tudományos munkába. Foglalkozott: földrajzi nevekkel, személynevekkel, vagyis
névtudománnyal, mûvelõdéstörténettel, stilisztikával, nyelvjárástörténettel, szociológiával, helyesírás-történettel, dialektológiával,
tudománytörténettel. 1960-ban
egyetemi doktor lett, 1973-ban
kandidátus, címzetes fõiskolai tanár és címzetes egyetemi docens
volt, 2011-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Állami díjas nyelvész volt (1975),
szülõfaluja és lakókörnyezete
díszpolgára (1997: Zalaegerszeg,

2000: Gyulaj, 2005: Nagykanizsa), Pais Dezsõdíjas (1991), a
Zala Megyei Önkormányzat Alkotói Díjasa (1996), Zalai Prima
Díjas (2011), és tavaly megkapta
A Köz Szolgálatáért Érdemjel
kitüntetést is. 1989-90-ben országgyûlési képviselõ is volt a
rendszerváltoztató parlamentben.
Mégis azt gondolom, hogy számára a legfontosabb gimnáziumi
tanári mivolta volt. Magyartanárként sok gimnazista tanítvány kötõdött hozzá, mert értett az õ
nyelvükön is. Volt osztályfõnök,
igazgatóhelyettes és könyvtáros.
Szerkesztett iskolai évkönyvet,
vezetett honismereti népnyelvkutató szakköröket, szervezett konferenciákat. Órái élményszámba
mentek, köszönhetõen nyílt, kedves, humoros személyiségének
is. Példaember volt tanáregyéniségként, tudósként és közéleti
emberként. 1995-ben ment nyugdíjba a gimnáziumból, de azóta is

cek hagyományõrzõ, múltat idézõ
mintáin, a tulipános fûszertartón, a
leveles sótartókon, mind azt mutatták: nem halott anyagokat, hanem ma is használható, megújult,
élõ népmûvészetet láthatunk a
Honvéd Kaszinó kultúra-napi kiállításán.
A megnyitó ünnepséget követõen Pulainé Cserti Ilona és Stiller
Gábor népi iparmûvészek válaszoltak a közönség kérdéseire.
A magyar kultúra életünk
érdekében kifejtett cselekvés és
nemzeti azonosságtudat, tradíció
és érték, amelyet történelmünk
során létrehoztunk

Kulturát nem lehet
örökölni
A Magyar Kultúra Napja elõestéjén két mûvelõdési intézmény is várta az érdeklõdõket a
kultúra-napi közös megemlékezésére: a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház és a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ.
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hogy gondozzuk környezetünket,
hogy mûveljük magunkat és közösségünket, és ezen keresztül
meglássuk saját arcunk jellegzetességeit és egyéni vonásait. Hatvan évvel ezelõtt két német tudós
megvizsgálta, hogy addig az idõpontig hány definíciót alkottak
meg a kultúra fogalmára az emberiség történetében  emlékeztetett
az ünnepi szónok.  1952-ben ez

folytonosságából és annak tapasztalatából megképzõdik. Hiszen bár
egy nagy közösséget alkotunk a világ népeivel, mégis azzal, hogy mi
gondoztuk e földet, mi mûveltük a
kertjeinket, mi küzdöttünk egymásért itt, azzal egy olyan különös tudást kaptunk, mely megkülönböztet másoktól, és ezáltal egyénivé is
tesz minket. E mai ünnepségrõl
szólva, ahol a költészetünk, a dala-

nal lenne kevesebb. Ezért legyünk
büszkék arra, hogy városunk idõsei és fiataljai együttesen mutatják
meg, hogy a felelõs tisztelet él és
virul Nagykanizsán, és így ha szertenézünk, akkor meglátjuk, hogy
megleltük a honunkat e hazában.
Az ünnepi pillanatokat a Gaál
Ferencné mûvészeti vezetõ által
dirigált Mamik Hagyományõrzõ
Dalkör énekesei, Kocsis Edit versmondó és a Pántlika Néptánccsoport táncosai, tették meghitté Vizeli Dezsõ mûvészeti vezetõ irányításával.

Tükör-terek
A HSMK Õsze András galériájában Gránitz Miklós, a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjével
kitüntetett fotómûvész, alkalmazott fotográfus mûveibõl nyílt kiállítás.

az adat a 400 volt. Ebbõl a számból is látszik, hogy mennyire megfoghatatlan az a sajátságos létezés
és életforma, az a látásmód, mely
egy közösség évezredes életének

ink és a táncaink a magyar kultúra
vívmányait éltetik, így fogalmazott a polgármester: ez is azt mutatja fel, hogy a mi múltunk és jelenünk nélkül a világ egy otthon-

1823. január 22-én fejezte be
Kölcsey Ferenc, a Himnusz címû
költeményét, amely késõbb  Erkel Ferenc zeneszerzõ jóvoltából 
a magyar nép közös nemzeti imája
lett. 1989 óta minden évben január
22-én, a Himnusz születésnapján
ünnepeljük meg a Magyar Kultú-

heti rendszerességgel vendége
volt iskolánknak, minden nyugdíjas klubos találkozón ott volt.
Gyakran megjelent az iskolai
könyvtárban, az utolsó napjaiig
aktív könyvtárhasználó volt, sokszor jött az igazgatói irodába
egy-egy kávéra és beszélgetésre;
mindig kaptunk Tõle bölcsességet, egy-egy történetet és viccet
is. Szóval nagyon fog hiányozni
De emléke megmarad, s mûvei
ott vannak a könyvtáraink polcain. Laikusként is jó sorolni a legfontosabb könyveit: Zala megye
földrajzi nevei (1964)  Markó
Imre Lehellel és Kerecsényi Edittel tette közzé. Ezzel a mûvel máig hatóan országos mozgalommá
szélesedett a helynévgyûjtés. Fontos a Személynévvizsgálatok
Göcsej és Hetés területén (1973)
címû vaskos mûve. Monumentális
4 kötetes mûve: Zala megye
népességösszeírásai és egyházlátogatási jegyzõkönyvei (17451771) (1991- és 1998 között adták ki). Helynevekkel foglalkozó
munkásságának legáldozatosabb
eredménye a Helynévmutató
Csánki Dezsõ történelmi földrajzához (2002). Az 5 kötetes törté-

nelmi földrajz feldolgozása egy
tudós munkacsoportnak is sok évre való feladatot jelentett volna,
de õ feleségével és munkatársával, Ördögné Domján Júliával, azaz Jutka nénivel, hihetetlen rövid
idõ alatt véghezvitte. Büszke vagyok rá, hogy utolsó tanulmányát
a Batthyány Lajos Gimnázium
2014/2015-ös évkönyvében jelentethettük meg, sõt különnyomat is
készült róla: A népetimológia kései ómagyar és középmagyar kori
személyneveinkben.
Ördög Ferenc Tanár Úr hihetetlen eredményû életpályája példa
számunkra pedagógusi mivoltában, tudósi kvalitásában és közéleti hozzáállásában. Tehetsége,
munkabírása, szorgalma mellett
munkájában segítette felesége,
Domján Júlia, 2003-ban azonban
õ elhunyt. Két év múlva, újra
megnõsülvén dr. Lendvai Anna tanárnõ, helytörténész lett a segítõ
társa. Szerencsés volt, hogy két
ilyen, kiegyensúlyozottságot adó,
kiváló társ segíthette kutatóéletét,
alkotó éveit.
Feri bácsi nagyon büszke volt
sikeres kutatóorvos fiára, Tamásra, menyére, unokájára, akik az
Egyesült Államokban élnek, de

élõ kapocs volt velük. Hûen Feri
bácsi anekdotás személyiségéhez:
Tamást, amikor kisiskolásként
megkérdezte a tanító néni  Mit
dolgoznak a szüleid?, õ azt válaszolta  Tudományos munkát végeznek  Szóval szép emlékezetû ez a család S bár fia szerint
az USA-ban azt mondják az Ördög Ferenc  típusú emberrõl:
ilyen típus már nem készül
De mi mégis hiszünk benne, hogy
van élet az élet után, s továbbélhetünk alkotásainkban, mûveinkben,
gyermekeinkben,
emlékeinkben
Ördög Feri Bátyámat közeli rokonai, barátai Luci-nak hívták,
mert Luci Feri az majdnem ördög-i De mi mégis hiszünk abban, hogy Ördög Ferenc mégis
már az elíziumi mezõkön van,
amely olyan túlvilági hely, ahol
azok kaptak helyet, akik az istenek kedveltjei voltak életükben.
Ezt gyakran nevezték a boldogok
mezejének, mivel az ott lakók
gond és baj nélkül éltek, és sohasem éreztek fáradtságot, éhséget
vagy szomjúságot Tehát gyújthatunk fényt Érted  érted ?!
Most nem vagy már se ördög,
se luci (azaz fény), csak jele-
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rát.  A Kanizsai Kulturális Központ munkatársai nevében Kovácsné Mikola Mária igazgató köszöntötte a megjelenteket. A Magyar Kultúra Napjának kiemelt
eseményén Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi köszöntõt.
 Két okból is azt mondhatjuk,
tisztelt hölgyeim és uraim, hogy
különleges tárlat megnyitóján vehetünk részt a mai estén  hívta fel
a figyelmet a városvezetõ.  Egyrészrõl azért, mert a Magyar Kultúra Napjához közeledvén a 193
esztendeje íródott nemzeti Himnuszunkat, és ezen keresztül önmagunk identitását, hagyományait és
nyelvét ünnepeljük. Valóban ünnepként megélve e napot, amikor
is kiléphetünk a Kronosz révén jelképezett idõfolyamból, a kronológiából, egy kies és fenséges szigetre, ahol örökkön áll az idõ forgása,
és ahonnan 1000 éves közösségi
létezésünk magasából tekinthetünk rá eleink és önmagunk által
megteremtett értékeink sokaságára. Azért, hogy ne feledjük soha: a
magyar kultúra életünk érdekében
kifejtett cselekvés és nemzeti azonosságtudat, tradíció és érték,
amelyet történelmünk során létrehoztunk. Ez ad igazolást fennmanés, emlék, de örökké való, lélek
vagy és röppenõ: nihil humani a
me alienum est  semmi emberi
nem áll távol tõlem
Jön az
Ördög, mondták. És mosolyogtak./ Elmék és szívek gazdagodtak. Ifjabb szívekben élsz tovább
A család szerette volna, ha ravatalodnál elhangzik Reményik
Sándor Végrendelet címû verse:
Fáradtságom adom az esti árnynak,/Színeimet vissza a szivárványnak./Megnyugvásom a tiszta,
csöndes égnek,/Mosolygásom az
õszi verõfénynek./Sok sötét titkom rábízom a szélre,/Semmit se
várva és semmit se kérve./Kit üldöztek át tüskén, vad bozóton:/Kétségeim az örvényekbe
szórom./A holtom után ne keressetek,/Leszek sehol  és mindenütt leszek.
Isten nyugosztalja Ördög Ferenc Tanár Urat
Balogh László
a BLG igazgatója, képviselõ
Elhangzott 2016. január 19-én
a Thúry György Múzeumban egy
dr. Ördög Ferencre való emlékezés alkalmával.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

3.qxd

3.qxd

2016.01.27.

4

11:41

Page 4

Kanizsa  Kultúra

radásunkhoz, ebben a folyamatban
nemesedett kultúránk, õrizte meg a
falvak hagyományát, a nép ajkán
születõ dalokat, a keze által formált eszközöket, a kúriák és kastélyok szervezõ erejét és mûveltségét. S mindenekelõtt talán a legfontosabbat: az anyanyelvet,
amely egyformán szól mindenkihez, s amelynek megkülönböztetett szerep jutott az idõk folyamán.
Tisztelt hölgyeim és uraim, ezt a
ritka és értékes álló pillanatot nevezhetjük ünnepnek, vagyis rendkívüli alkalomnak, amely a mai
napról és e kiállításról is elmondható.

A másik ok, amiért e tárlatot
különlegesnek gondolta a városvezetõ: az, hogy egy kiváló mûvész alkotásai révén itt és most
valóságosan és kézzelfoghatóan
is megtapasztalhatjuk kultúránk
ünnepének szellemiségét. Vagy
más szóval, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett Gránitz Miklós fotómûvész
alkotásai ténylegesen a pillanat
szigetének tekintetébõl születõ
tükrözõdései azon tereknek,
amelyek körbefonják világunkat.
Ahogy Pogány Gábor mûvészettörténész is fogalmaz: Gránitz
Miklós filozófiai tartalommal telített munkáit egyfajta lírai szimbolikus látomásoknak is tekinthetjük,
mély gondolatisággal és érzelmi
töltéssel. Hozzátehetjük Pogány
Gábor e gondolatához, hogy mi
sem lehetne méltóbb a Magyar
Kultúra Napjához, a kultúránk ünnepéhez, mint egy olyan mûvész
kiállításának megnyitása, akinek
munkáihoz olyan szavak társíthatóak, mint azt az imént hallhattuk.
 Ezekkel a gondolatokkal kívánt a
kiállításhoz jó szórakozást, tartalmas idõtöltést és igazi közösségi
élményt Dénes Sándor polgármester.

A tárlatot Balogh László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke nyitotta meg. Elöljáróban köszönetet mondott a Kanizsai Kulturális Központnak,
hogy két év után ismét elhozta
Gránitz Miklós megkomponáltan
realista, így szinte szürrealisztikus,
lírai, szimbolikus és filozofikus
képeit Kanizsára.
Ezeken az állóképeken a látvány megtükröztetve tárul szemünk elé: tükörtengelyesen. A
mûvész Mester észrevette: a Teremtõ függõleges tengely mentén, tükörtengelyesnek teremtett
bennünket. S mennyi minden eh-

hez hasonló a Mennyei Úr által
alkotott harmonikus, megállíthatatlanul mûködõ világban Gondoljunk csak csodálatos épületeinkre, mûködõ közlekedési eszközeinkre, ezek közül és példaként az autóra, hajóra, repülõre,
hogy csak néhányat említsünk,
mind-mind tükörtengelyes. A teremtmények mind tükörterekben
vannak  hangsúlyozta Balogh
László.  Így van ez a Természetben, mert ez az Úr koncepciója;
de így van ez az emberi csinálmányokban, hiszen szeretnénk utánozni a Teremtõt A templomok
is tükörszimmetrikusak, de néha
a tükör által is homályosan látunk, így lehet a szépségdefinícióban helye a kis aszimmetriának
is. Wass Albert és a fotómûvész
tételmondatai is erõsítik a dokumentumfelvételeket, amelyek sokszor tragidokumentumok, de
mégis inkább az Úr dicséretei
Érdekes, ahogy technikailag a digitális fényképezés alkalmas a tükörképek megjelenítésére, az ikerterek létrehozására egymás mellé
aplikálva. Ez a formai titok, de a
tartalom a lényeg: jelen nincs,
csak a múlt megragadásából lehet
a jövõbemutatót interpretálni, s a
legfontosabb ez az inspiráció,

2016. január 28.
amelyeket az egymásra köszönõ
tükörképek közötti axiomatikus
tételmondatok tesznek felejthetetlenné. 48 nagy tükörképét és 9
arcimboldo-szerû kisképét hozta
el Gránitz Miklós Mester. Mondják: az Idõ Isten nyila
Mely
megállíthatatlan, megfoghatatlan.
De a fotómûvészet régebben éppen a pillanat mûvészete volt,
mely igyekezett megragadni a
pillanatot. De mára ez a fotómûvészet-koncepció túlhaladott;
mára a múltból kiindulva kell a
múlt és jövõ között lebegõ nemlétezõ pillanatot megragadni,
hogy inspirálja a jövõbeni képeket-gondolatokat. Egy mai ige:
Az Isten által Neked készített jövõ több boldogságot tartogat,
mint amennyire a múltadból emlékszel. A tegnap  mondják 
történelem, a holnap rejtély, a ma
ugyan nemlétezõ ajándék, de a
fotómûvészet által mégis megragadható Az ember életét az emlékezés (múlt), a figyelem (jelen)
és a várakozás (jövõ) határozza
meg. S csak akkor tudhatod elõre,
hogy mi következik, ha elõbb felidézed a múltat. Egy ilyen jövõbemutató rekvizitum-kutatás egy
fotókiállítás  szólt méltató szavakkal az alkotó munkáját Balogh László.
A megnyitó ünnepséget a Hevesi Sándor Versmondó Kör tagjai:
Baj Bianka, Kiss Veronika, Micsinai Dominik és Silló Kinga keretezték versmondásukkal.
Az ünnepség zárásaként Gránitz
Miklós is szólt a közönséghez. Az
önök mostani érdeklõdésével kelnek újra életre a képek  jegyezte
meg, és megköszönte: érdeklõdésük azt igazolja, érdemes volt azon
az úton végigjárnia, mely alapján
készültek a képei, s egyben segítik
abban is, hogy az elkövetkezendõkben tovább folytassa ezt az
utat.

Virtuózok
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a Kanizsai Kulturális
Központ és a Filharmónia Magyarország Kft. szervezésében
Magyarország elsõ komolyzenei
tehetségkutató mûsorában felfedezett ifjú zenészeket láthatotthallhatott a közönség a HSMKban.
A 2014 végén lezárult tehetségkutató négy versenyzõje magyar zeneszerzõk mûveit adta elõ hegedûn,
zongorán, fuvolán és harmonikán.

Szekeres Emil
festõmûvész
kiállítása a Thúry
György Múzeumban
Az érkezõk végigsétáltak a festõmûvész képeinek helyet adó
múzeum két kiállítótermében,
elidõztek alkotójuk szürreális
képi világát megjelenítõ mûvei
elõtt. Útközben halkan köszöntötték egymást, s a csendességben egyszer csak felhangzott
a Himnuszból egy részlet, két ifjú versmondó tolmácsolásában,
majd bevonultak a megnyitó ünnepség közremûködõi: Kostyál
László mûvészettörténész, a kiállítás kurátora, ötletgazdája, Szekeres Emil festõmûvész, Balogh
László önkormányzati képviselõ,
a Humán Bizottság elnöke és
Száraz Csilla, a múzeum igazgatója.
A Kultúra Napja alkalmából
rendezett kiállítás résztvevõit az
igazgatónõ üdvözölte, jelezve azt
is, hogy e tárlatot tavaly nyáron
már bemutatták Zalaegerszegen. A
mostani február 21-ig látogatható a
múzeumban.
Köszöntõjében Balogh László
méltató szavakkal szólt a mûvészrõl, és mûveirõl:
A pannon tükörbe nézve elragadhat engem is a szerelmes
földrajz: bár messzirõl jõvén, de a
pannon géniuszban (azaz szellemi
alkotóerõben) hívén is meglátszik,
hogy haza nem csak a magasban
van, hanem itt van köztünk Ez
az igazi lokálpatriotizmus, s nem
provincializmus. Én szeretem Zala
(vár)megyét a pannon dombok
lágy lankái között, a magyar tenger közelében, Lendvától Sümegig
és Egerszegtõl Kanizsáig. Szeretem a költõkben, képzõmûvészekben, történelmi személyiségekben
gazdag, a szellemi külvilágokra
nyitott és befogadó Zalát és Kanizsát.
Szekeres Emil olyan  jelenleg
és 1974-tõl kanizsai  festõmûvész, aki világítótoronyként képes egész Zalát, sõt Pannóniát
(Kaposvárral,
szülõvárosával
együtt) mûvészetével beragyogni.
Köszönet érte a Thúry György
Múzeumnak, hogy szülõvárosát a
festõk városát, Kaposvárt és
Nagykanizsát és Zalaegerszeget
követve ismét büszkék lehetünk
itthon Szekeres Emil lényegre
koncentráló, kiszínesedõ és mégis
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szomorkás, bölcs mûvészetére.
Szimbolikus naturalizmus az övé,
melynek világa számomra harmonikus pedagógia egy bölcs, nagyon
egyéni látás  és festõ  módú
mestertõl. Nála a festék színné válik, az idomok nem torzulnak, s
így tudja(!) ábrázolni az emberi

nyilvánul meg lebegõ belsõ tájai
megörökítésében és elsüllyedt emlékei felszínre hozásában. Varázslatos világa szomorú, de mégsem
sajdul bele a lélek Szeretem beszélõ rövid címeit, melyek tájélményekre és emberi kapcsolatokra
utalnak.

magányt vagy a létezés csodáit:
nála a mûvészet gondolat és minõség, nem ködösítés .  így lehet igazi jó kortárs képzõmûvész.
Kostyál László mûvészettörténész, Szekeres Emil egyik legfõbb
értõje (és sokan mások): környezetünk egyik legmarkánsabb stílusú
festõmûvészének tartja õt, aki immár 41 éve alkot Kanizsán, pontosabban álomból és valóságból
szõtt szürreális világában, amely
egyszerre univerzum és mikrokozmosz tud lenni. Azaz belsõ világunk formába önthetõ és mégis
fantasztikus mezején: madarak,
fák, virágok, kos és emberszerû lények érzelmei, érzelmeink megtestesítõi, legyen az tájkép, zsáner
vagy csendélet  ez az õ igazi világa. Volt kitõl tanulnia: a Mester
Mesterei pl. Kmetty János, Kádár
György, Barcsay Jenõ voltak. Sok
díja mutatja kvalitását: pl. Kaposvár Mûvészeti díja, Zala Megye
Alkotói Díja, Vajda Lajos Díj, s talán Kanizsán is próféta lehet a
közeljövõben
Sok kiállítása és
közgyûjtemény mutatja gazdag
mûködését. Büszke vagyok rá,
hogy jómagam is büszkélkedhetek
Szekeres Emil- képpel, melyet
millió festmény közül is felismernék
Nekem a líraisága a legmegkapóbb, hogy a fájdalmasat is
meg tudja örökíteni lágy, harmonikus formákkal: reálisból induló
meseszerû világ az övé, mely eszköztárában visszafogott, de érzelmeiben felfokozott. Csendes szavúsága és karakteres stílusa szimpatikus számomra. Meditatív és
kissé melankolikus lelkialkata

Összefoglalva: látomásszerû,
álomittas növényi, állati és emberi
csodalényei az õ varázslatában egy
burjánzó élet látomásai. Sugárzó
érzékenységével és kifinomultságával lehet küzdeni a démonok ellen! Számomra leginkább ezt üzeni Sz. E. Mester.
Szekeres Emil festõmûvész
hosszú, szorgalmas, gazdag emberi és mûvészi élete kincsei
vannak itt elõttünk ezen nagykiállításon, mely nem életmû kiállítás, de megcsillantja a 82. éves
Mester teljes élete érzéseit, látomásait, vallomásait, kívánságait
 összegezte gondolatait Balogh

de nagyon szilárdan Szekeres Emil
Kanizsára költözése óta van jelen
Nagyon érdekes festõi világgal állunk szemben  fogalmazta meg
elöljáróban gondolatait Kostyál
László, Szekeres Emil mûvészetérõl, mûveirõl.  Balogh László az
elõbb azt említette, haza nem csak
fönt van, hanem itt is, köztünk 
folytatta. Van egy haza, ami nem
itt köztünk van, hanem belül van.
Vannak olyan dimenziói a valóságnak, amelyek empirikus módon
nem közelíthetõek meg. Ezeknek a
dimenzióknak az egyik megközelítési lehetõsége nem más, mint a
mûvészet, a festészet, és a társmûvészetek, a zene és a költészet is
lehet médium. Azonban a szürrealista festészet olyan világba vezet
bennünket, egy valóságon túli,
mondhatni álomvilágba, amely
ugyan tapasztalatilag nem érhetõ
el, de valahogy mégis úgy fogjuk
érezni  aki ebbe a képek segítségével belép , hogy igen, ez a világ
kell, hogy létezzen. Nemcsak
azért, mert itt van elõttünk, hanem
mintha olyan közös emlékképeket
ébresztene bennünk, mintha már
jártunk volna ott. Nincsenek konkrét élményeink, emlékeink, de úgy
fogjuk érezni. Nem azért, mert
ezek a kitalált, fantasztikus lények
valóban léteztek, hanem azért,
mert ezek a lények, történések,
események, hangulatok ott vannak
mibennünk. Ugyanis ezek a képek
olyan belsõ történéseknek a leképezései, vizuális megfogalmazásai, amelyeket szóban nem tudunk
elmondani.

5

amelyben a horizontból e környezet hiányzik. De mégis, mintha felhõt látnánk, sokszor, a Holdat, a Napot, tehát olyan konkrét,
valósnak ható téri motívumokat,
elemeket, amelyek a mi mindennapi reális világunkban is léteznek. Aztán ezt a teret sokszor
olyan motívumok népesítik be,
amelyeken elcsodálkozhatunk, és
amelyeknek az egyik része teljesen valóságosnak hat, méghozzá
azért, mert tömegük van, és érezzük, hogy ezek egy háromdimenziós konkrét tömeggel rendelkezõ lénynek, a másik részük pedig
mintha papírból lenne kivágva,
és lebegne a tér fölött. Egy kétdimenziós jellegû motívumkincsrõl van szó ezeknek az esetében,
s a két világot Szekeres Emil teljesen magától értetõdõen szövi
össze szürreális valósággá. És
ezt azért teheti meg, mert mind a
kétféle motívum belülrõl jön.
Nem konkrét, empirikus eszközökkel fölmérhetõ, megfogalmazható valósághoz kapcsolódik, hanem belsõ valósághoz.
Szekeres Emil szürrealizmusáról így fogalmazott a mûvészettörténész: reflektív szürrealizmus,
amely visszavetíti, vagy visszatükrözi  nagyon sokszor természetesen teljesen áttételes formában  a
külvilág történéseit.
Amit igazán fontosnak tartott:
ha megáll egy kép elõtt, akkor
elõbb utóbb az õ számára az a kép
zenélni kezd. Líraiak a képek, és a
vonaljátéknak olyan muzikalitása
van, ami Szekeres Emilnek a képeit a zenéhez, a muzsikához közelíti. A képek nézegetése közben az
emberben költemény-dallamok jelennek meg. Végezetül azt kívánta
a jelenlévõknek, hogy ismerjék
meg a különleges élményt nyújtó
képeket.
Az ünnepséget a Honvéd Kaszinó Diákszínpadának tagjai színesítették elõadásukkal.

Magyar Kultúra
Napja: Újdonságok
a városi könyvtárban
László.  Szabad szellemû, saját
stílusú, különleges Szekeres-féle színvilágú alkotó õ, akinél a
természet és a misztikum kettõssége a szívnek szólóan eggyé 
egy lényeggé olvad 
A szürrealizmus a zalai festészetben markánsan, határozottan,
ugyanakkor szelíden, szerényen,

Szekeres Emil jellegzetes festésmódjáról, festészetének jellemzõirõl így vall a mûvészettörténész: az a tér, amiben megjelennek a motívumai, az elsõ pillanatra egy valós, háromdimenziós konkrét térnek látszik, erõsen
párás, ködös, a távolabbi motívumokat föl nem táró térnek,

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a könyvtár új és megújult szolgáltatásait mutatták be
a Halis István Városi Könyvtárban.
A kiállítást Czupi Gyula, a
könyvtár igazgatója nyitotta meg,
melyen a Rozgonyi Úti Általános
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Iskola diákjai is aktívan részt
vettek. Kiemelte, a kultúra a dolgok újraértelmezése és továbbélése egyaránt. Élõ, eleven dolog.
 Az is kulturális jelenség, hogy
a könyvtár megpróbálja az ismereteket az olvasói számára hozzáférhetõvé tenni. Ez a legfõbb hivatásunk  tette hozzá az igazgató.
Elmondta, már tizenkettedik
éve, hogy a Magyar Kultúra Napját a könyvtárban a szolgáltatásaik
bemutatásával és ajánlásával ünneplik. Ezek a magyar kultúrához
való hozzáférés lehetõségét adják.
Ezeken túl olyan kulturális javakra is felhívták a figyelmet, melyek
a városban születtek.
 Már 15 éve járhatnak a Kálvin
téri épületbe a könyvtár látogatói,
és a könyvtár 65 éves fennállását is
idén ünnepeljük  mondta Czupi
Gyula, majd hozzátette, 2001 óta
másfél millió alkalommal kölcsönöztek könyvet, 360 ezer könyvet
dolgoztak fel a dolgozók, és közel
30 ezren iratkoztak be a könyvtárba, melybõl 8-10 ezer ember aktív
könyvtárhasználó. A könyvtár küszöbét 2 millióan lépték át. A megnyitón több újdonságot is bemutattak. Az igazgató szólt a helyi sajtó
digitalizálásáról, melynek segítségével elektronikus változatban teszik hozzáférhetõvé a lapokat. Eddig több mint 100 ezer újságoldalt
digitalizáltak.
Ezt követõen a könyvtár tizenéveseket megcélzó programjairól
is szó esett. Bemutatták a példányszámaiban kibõvült, és már nemcsak állva böngészhetõ papírfolyamokat is, valamint a Magyar
Kultúra Napján jelentette be az
igazgató, hogy a város egyik hiánypótló helytörténeti dokumentuma, a holmi.nagykar.hu tartalma
az online felület után immár
könyvként
is
fellapozható.
Tarnóczky Attila munkájából hat
kötet született, melyek hamarosan,
a könyvtári állományba vételt követõen kölcsönözhetõek lesznek.

Kövessen minket a
facebook-on!

2016. január 28.

Miniszteri elismerés
dr. Józsa Zsanettnek
Miniszteri elismerõ oklevelet
vehetett át még az elmúlt év végén dr. Józsa Zsanett, a Nagykanizsai Járási Hivatal vezetõje.
A kimagaslóan eredményes
szakmai tevékenységért járó elismerést Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter nyújtotta át 2015. december 21-én Budapesten, a Várkert Bazárban tartott
ünnepségen. Kitüntetése alkalmából kérdeztük dr. Józsa Zsanett járási hivatalvezetõt, aki hosszú évekig Zalakaros jegyzõjeként dolgozott, s családja, civil élete révén
most is Zalakaroshoz kötõdik.
 Mióta áll a nagykanizsai járási
hivatal élén? Milyen feladatokkal,
célokkal vette át a hivatalt? Sikerülte ezeket a célokat megvalósítani?
 2013. január 1., vagyis a járási
hivatalok megalakulása óta vezethetem a Nagykanizsai Járási Hivatalt. A hivatal indulásakor megfogalmazott célok megvalósítása úgy
érzem sikerült. Pontos, precíz ügyintézést, fegyelmezett munkavégzést várok el a kollégáktól, ugyanakkor a munka során egymás segítése, tisztelete is elengedhetetlen.
Évente több mint 100 ezer ügyfelet
szolgálunk ki, közel 50 ezer döntést
hozunk. A szakmai elismerés azt is
bizonyítja, hogy az a munka, melyet
a járási hivatal elindulása óta végzünk kollégáimmal, jó irányba mutat, jól tudunk együtt dolgozni.
Ugyanakkor arra is sarkall, hogy az
elõttünk álló szervezeti változásokra, jogszabályi kihívásokra idõben
és jól reagáljunk, és ha lehet, még
ennél is keményebben dolgozzunk;
azt is mondhatnám 120 százalékon.
 Az indulás óta történtek változások a feladatkörökben. Mennyiben
változott ezáltal az Ön munkája?
 A járások megalakítása, elindulása óta feladatkörünk folyamatosan
bõvült. 2015. március 1-óta az önkormányzati és az állami segélyezési rendszer szétválásával az aktív
korúak ellátásával kapcsolatos hatáskör került a járás feladatai közé.
Közel 2500 ügyet vettünk át a járáshoz tartozó 49 településtõl. 2015.
júliusa óta a hadigondozásról szóló
törvény módosítása a volt hadiárvák, hadiözvegyek, hadigondozotti
családtagok számára nyitotta meg a
lehetõséget hadijáradék folyósításá-

ra, a törvényi megfelelés esetén. Ez
ügyben mintegy 480 kérelmet dolgoztunk fel. 2015. október 16-tól a
megye legnagyobb kormányablaka
mûködik a Nagykanizsai Járási Hivatalban. A hatásköri változások
mellett 2015. április 1. napjától
szervezeti változások is történtek a
járásban. A korábbi szakigazgatási
és törzshivatali szervezeti felépítés
helyett osztályokra tagozódik a járási hivatal. A hatáskör címzettje pedig a kormánymegbízott és a járási
hivatalvezetõ lett, vagyis a felelõsség jelentõsen nõtt.
 Kevesen tudják talán, hogy az
államigazgatási feladatok helyi
szintû ellátása mellett a járási hivatalok a katasztrófavédelemben is
részt vesznek. Nem kevés feladat
hárult ezen a téren sem Önökre.
Melyek voltak ezek? Milyen konkrét
teendõik akadtak e helyzetekben?
 Valóban, a járási hivatalvezetõ
egyben a helyi (járási) védelmi bizottság elnöke is, a járási hivatalvezetõ-helyettes pedig a bizottság titkára. 2013 óta ezen a területen is
bõven akadt tennivaló. Az esõzések
okozta ár- és belvízvédelmi feladatok kapcsán például a murai árvíz
idején, vagy a Principális-csatorna
mederbõl való kilépése okán. De
egy jelentõs hóhelyzet kapcsán a
forgalomkorlátozás, kényszer-várakozóhelyek, melegedõk kijelölése
esetére is a bizottság hoz döntést.
Természetesen nem egyszemélyes
döntés születik ilyenkor, ugyanis a
bizottság tagja a katasztrófavédelmi
igazgatóság, a rendõrkapitányság
vezetõje, a járási tiszti fõorvos, a
kormányhivatal képviselõje, a hon-

védelem képviselõje és az adott
megoldandó feladat szerinti szakemberek (mentõk, közút képviselõje). A járáshoz tartozó városok polgármesterei, így jelen esetben
Zalakaros város polgármestere is állandó meghívottja a bizottságnak.
 Milyen célok, kihívások várják a
szakmai és magánéletben 2016-ban?
 2016-ban is újabb kihívásokat
szeretnék teljesíteni, mind a munkában, mind otthon. A közigazgatási reform tovább folytatódik, vagyis nem maradunk új feladatok
nélkül a járásban. A szellemi munka mellett azonban jól esik a fizikai munka is, vagyis a futás. 2016os célom a Kis-Balaton kör teljesítése, ez 35 km-es távot jelent. Úgy
gondolom, hogy biztos családi háttér és a barátok támogatása nélkül a
munka is nehezebben menne. Szerencsés vagyok a családommal, arra törekszünk, hogy a munka mellett mindig jusson idõnk egymásra,
a közös programokra, sportra. A jó
szervezés nemcsak a munkában,
hanem otthon is hasznos.
Forrás: Zala Megyei Kormányhivatal.
Antal Anita

Köszönet
Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót
tenni,/és meglátja, milyen sokan odaállnak mellé. (Böjte Csaba)
Kedves Vendégünk!
Köszönetemet szeretném kifejezni Önnek a magam és városunk vezetése
nevében, hogy jelenlétével megtisztelte az V. Bethlen-bált, és ezáltal egyben támogatta a Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona Magyarszerdahelyi Fogyatékosok Otthonát. Városunk hivatalos báljának célja,
hogy minden esztendõ elsõ havában összegyûljünk egy felhõtlen kikapcsolódásra, megtaláljuk az egymáshoz és a többi emberhez vezetõ utakat. Mert tudjuk és valljuk: az a közösség képes nagy tettekre, kivételes idõkben különleges
cselekedetekre, az a nemzet képes felemelkedni, ahol a jó ügyek mindig megtalálják a maguk jó embereit, ahol a vágyak nem maradnak mindig vágyak,
mert vannak, akik merik vállalni azok igazzá tételét. Bízom benne, hogy az V.
Bethlen-bálon jól érezte Magát, és a jövõben is megtiszteli jelenlétével különleges eseményünket.
Tisztelettel és üdvözlettel, Dénes Sándor polgármester
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Fotók: Szabó Zsófia

Nevelõszülõnek lenni
öröm, munka, hivatás

Nem minden kisgyereknek
adatik meg, hogy vérszerinti
szülei neveljék. Róluk gondoskodik a gyermekvédelmi szakellátás. Õk azok a picik, és picit nagyobbacskák, akik otthonokban
élnek. Vagy, átmenetileg, nevelõszülõknél, igazi családban. Sok
kicsi vár még arra, hogy valaki
hazavigye õket, s végre érezhessék, tudhassák: milyen szeretõ
légkörben élni
Nagykanizsán és környékén ötvenöt olyan család él, akik vállalták a nevelõszülõi feladattal,
munkával járó nehézségeket, örömöket. Azonban ennél is több
pótanyukára, pótapukára lenne szükség. A nevelõszülõi tevékenység népszerûsítése, illetve,
nevelõszülõ-toborzás kapcsán a

Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelõszülõi
Hálózata pénteken játszóházzal
egybekötött rendezvényt szervezett.
A kanizsai gyermekotthonban
tartott eseményen Györe Edina, a
Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság megyei kirendeltségének igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, az elmúlt két
év során a nevelõszülõi hálózatok
fejlesztésére országos kampány indult, melynek hatására kissé megélénkült az érdeklõdõ felnõttek
száma.
 Jelenleg azonban a II. számú,
azaz, a kanizsai nevelõszülõi hálózatban fontos növelni azoknak a
nevelõszülõknek a számát, akik
három év alatti gyermekek neve-

Márciustól indul a hírportál

A SZENIOR Hírportál szerkesztõbizottságának alakuló
ülésére került sor a minap, ahol

bemutatták a hírportált, elindították a szakmai munkát, és
megbeszélték az aktuális teen-
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lését vállalják  fogalmazott
Györe Edina, hozzátéve: a toborzás során olyan 35-45 év közötti
nõket szólítanának meg elsõként,
akik saját gyermeküket már felnevelték, de még éreznek magukban
elegendõ energiát csecsemõkorú
kicsik gondoskodásához. Vagy,
akik saját gyermekük felnevelése
után nem tudtak visszatérni a
munkaerõpiacra.
 Immár 2014 elejétõl a nevelõszülõi munka foglalkoztatási jogviszonynak számít, amiért munkabér, ebbõl fakadóan többek közt
családi adókedvezmény is jár  ezt
már Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár mondta, aki  csakúgy, mint
Tóth Nándor, Nagykanizsa alpolgármestere  szintén részt vett a

kodott két vérszerinti lánya mellett, párjával közösen.
 Amikor örökbe fogadták a kisbabát, akit neveltünk, fájt a szívünk. De boldogok voltunk, hogy
szeretõ szülõkhöz került  mondta,
ahogy azt is, hogy most egy pár
hónapos csecsemõt nevelnek, aki
épp a nagymama karjaiban aludt
békésen.
Borbély Judit kiemelte azt a segítséget is, amit nevelõszülõi feladatainak ellátásához kap a Nevelõszülõi Hálózattól.
S hogy kibõl lehet nevelõszülõ?
Errõl Kiss Ágnes, a II. számú hálózat szakmai vezetõje beszélt.
Mint elmondta, a hálózatnál jelentkezhetnek mindazok, akik
éreznek magukban kellõ motivációt, elszántságot.

rendezvényen. A politikus szavaiban elismeréssel szólt a nevelõszülõkrõl, akik társadalmi szolidaritásból példát mutatnak.
Borbély Judit is ilyen édesanya.
Nevelõszülõként ezidáig hat, három év alatti gyermekrõl gondos-

 Azonban szigorú feltételeknek
kell megfelelniük a leendõ nevelõszülõknek. Emellett pedig egy hatvan órás felkészítõ képzésen is
részt kell venniük.

dõket. A portál március elején
indul.

ták be a portált. Ahogy elmondták,
egy dinamikus hírportált szeretnének létrehozni, melyet a diákok, a
klubok képviselõi és az intézményhálózatok tagjai szerkesztenek.
A portálon az aktuális hírekrõl, a
városban történõ valamennyi eseményrõl tájékozódhatnak az olvasók, és képek is elérhetõek lesznek. Az eseménynaptárban minden
felhasználó (klub, szervezet) eltérõ
színnel rögzíti az általa szervezett
alkalmakat. A feltöltött hírek, cikkek mellett a szervezetek elérhetõsége is megtalálható lesz. Márciusban tervezik bevonni a munkába
az egyházakat, az egyéb civil szervezeteket és a gazdasági élet szereplõit is.

Városunk Idõsügyi Tanácsának
(IT) tavaly novemberi ülésén döntöttek az IT, a kanizsai idõsügyi
klubok portáljának létrehozásáról.
Ezt követõen a januári ülésen megválasztották a szerkesztõbizottság
tagjait az egyes intézmények, klubok részérõl. A portál megjelenése
és szerkezete 2015 decemberében
elkészült, a tartalmi elemek feltöltését pedig a hónap végén kezdik el,
melyben a Batthyány Lajos Gimnázium informatika tanára Herman
József és a gimnázium közösségi
szolgálatos diákjai is közremûködnek.
Az alakuló ülésen dr. Szabados
Gyula, a szerkesztõbizottság koordinátora és Herman József mutat-

Sz.Zs.

V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Varga Mónika
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Zalában 22 százalékkal csökkent
az álláskeresõk száma
Zala megyében 2015 december végén 22 százalékkal volt kevesebb az álláskeresõ, mint egy
évvel korábban  tájékoztatta a
megyei kormányhivatal foglalkoztatási fõosztálya kedden az
MTI-t.
Az elmúlt év valamennyi hónapjában  így december végén is
 rendkívül alacsony volt az álláskeresõk száma Zala megyében.
2015-ben évtizedes rekordok dõltek meg: májusban például több
mint 10 év után elõször csökkent
10 ezer alá az álláskeresõk száma,
a decemberinél pedig 2001-ben
volt kevesebb álláskeresõ Zala
megyében  közölte a hivatal.
Adataik szerint december végén
a megye kirendeltségein 8644 álláskeresõt regisztráltak: az egy évvel korábbinál 2400-zal kevesebb,
a novemberinél viszont közel 150nel több ember szerepelt a nyilván-

tartásban. A korábbi évek decemberében  az elõzõ havihoz képest
 2012-ig minden évben néhány
százalékkal nõtt az álláskeresõk
száma. A téli közfoglalkoztatásból
adódóan 2013 és 2014 utolsó hónapjában 5-10 százalékkal csökkent a számuk, de tavaly decemberben a mérsékelt változást nem
befolyásolta a közfoglalkoztatás.
A megye valamennyi járásában
20-30 százalékkal kevesebb az álláskeresõ, mint egy évvel korábban. Az év utolsó hónapjában nyilvántartott álláskeresõk aránya 6,7
százalék volt Zala megyében, 1,8
százalékponttal alacsonyabb, mint
egy évvel korábban. Mérséklõdés
tapasztalható a térségek közötti eltérésekben is: míg 2014-ben 6 százalékpont volt a különbség a legkisebb és legmagasabb rátájú járás
között, a tavalyi év utolsó hónapjában az eltérés mindössze 3,8 százalékpont volt.

Tovább csökkent a pályakezdõk
száma is. A nyilvántartott álláskeresõk 11 százaléka volt pályakezdõ
tavaly decemberben. Az elmúlt évben 1,1 ezer fiatal jelentkezett elsõ
alkalommal a kirendeltségeken.
Decemberben 1,1 ezer új álláshely volt a megyében, ebbõl 700
munkahelyhez nem igényeltek támogatást. Az elmúlt évben összesen 10,9 ezer nem támogatott új álláshelyet jelentettek be a munkáltatók.
A nyilvántartásból 1260 álláskeresõ került ki, közülük több mint
600-an tudtak elhelyezkedni, 400an az elsõdleges munkaerõpiacon.
Tavaly összesen 15,4 ezer álláskeresõ helyezkedett el Zala megyében: 8,2 ezren támogatott foglalkoztatás keretében, 7,2 ezren
pedig támogatás nélküli munkakörben.
MTI - Kanizsa

Magánvagyonukkal felelhetnek a kft.-tagok a törzstõkeemelés elmulasztása esetén
Ha nem emelik fel a kft.-k a törvényileg elõírt 3 millió forintra
törzstõkéjüket, a tagok magánvagyonukkal is felelhetnek a társaság
tartozásaiért, és nem vehetnek fel
osztalékot. A kötelezõ törzstõkeemelést egy éven túl is lehet teljesíteni, a társasági szerzõdésben
kell meghatározni, mikorra teljesül. A törvény szerint a 2014. március 15. elõtt alapított kft.-knek
2016. március 15-ig kell megemelni a törzstõkéjüket, illetve meghatározni a társasági szerzõdésben az
emelés dátumát. Ennek elmulasztása esetén a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást is indíthat,
aminek bírság is lehet a vége.
Az emelést több módon el lehet végezni, a leggyakoribb,
hogy a tagok maguk emelik meg
a tõkét, vagy elszámolják a nyereség terhére. A törzstõkeemelés
kapcsán többféle okiratot kell elkészíteni, módosítani kell az alapító okiratot is, ami illetékmentes, de csak ügyvéd közremûködésével hajtható végre.

A közszféra béremeléseinek is köszönhetõ
a bérek folyamatos növekedése
Fotó: Nemzetgazdasági Minisztérium

3.qxd

A bérek folyamatos, 35 hónapja tartó növekedése a magyar gazdaság bõvülésének, a
versenyszféra és a közszféra
béremeléseinek, az alacsony inflációnak, és a kormány munkahelyvédelmi akciójának köszönhetõ - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten.
Cseresnyés Péter a KSH legfrissebb adataira reagálva kijelentette:
a magyar reformok mûködnek, a
bérek 35 hónapja folyamatosan

nõnek, és azok reálértéke is emelkedik.
Kitért arra, hogy a múlt év elsõ tizenegy hónapjában kimagasló mértékben, 4,2 százalékkal emelkedtek a reálkeresetek
Magyarországon, a versenyszférában és a közszférában is, a
vállalkozásoknál 4, a költségvetési szerveknél 4,5 százalékos
volt a reálbérnövekedés  ismertette.
Hozzátette: a reálbérek emelkedésében a közszférában megvalósult emelések is nagy szerepet játszanak. A rendvédelmi,
honvédségi életpályához kapcsolódóan 2015-ben elsõ lépésben a
rendõrök, a tûzoltók és a katonák
illetménye emelkedett átlagosan
30 százalékkal, és átlagosan évi
5 százalékos illetményemelés
valósul meg több éven keresztül.
A bérek a pedagógus-életpálya
bevezetésével az oktatásban is
nõnek. Fontosnak nevezte, hogy
a szociális területen mintegy 50
ezer szakdolgozó kapott kiegészítõ bérpótlékot, ezt idén is

megkapják. Az egészségügyben
a korábbi évek béremelését kiterjesztették az ügyeleti díjakra
és a mûszakpótlékra, valamint a
fiatal szakorvosok juttatása is
nõ.
Külön kiemelte: a pedagógusok
bére 2013 óta minden évben nõ,
összesen átlagosan 50 százalékkal,
a pedagógus béremelésre 2013 óta
már 236 milliárd forintot fordított
a kormány.
Cseresnyés Péter elmondta,
hogy a reálbérek közel 3 éve
tartó töretlen emelkedését a kiskereskedelmi forgalom növekedése is alátámasztja, 2015 elsõ
11 hónapjában 5,7 százalékkal
nõtt a kiskereskedelmi forgalom. A háztartások sokkal pozitívabban látják jövedelmi kilátásaikat.
Kitért arra is, hogy a minimálbér és a bérminimum jelentõsen
nõtt idén: az 1,6 százalékosra
tervezett infláció mellett az szja
1 százalékpontos csökkenését is
figyelembe véve a minimálbérnél 5,6, a garantált bérminimum

esetében 5,7 százalékos reálbéremelkedés valósul meg idén.
Ilyen mértékû reálbérnövekedés
a kötelezõ legalacsonyabb béreknél 2002. óta nem volt. A keresetek a családi kedvezményeket is figyelembe véve reálértéken átlagosan 15 százalékkal
többet értek 2015-ben, mint
2010-ben.
A legalább öt fõt foglalkoztató
cégeknél 57 ezerrel, 3,0 százalékkal nõtt a foglalkoztatottak száma
tavaly novemberben éves összevetésben. A versenyszférában is jelentõs a létszámnövekedés, ezen
belül a kereskedelemben és a jármûgyártásban 9 ezerrel, a szállításban ötezerrel, a szálláshelyszolgáltatás és vendéglátásban pedig 4300-zal dolgoznak többen 
sorolta.
A foglalkoztatottak létszámának
hónapról-hónapra ismétlõdõ növekedése is azt mutatja, hogy a magyar reformok mûködnek  húzta
alá az államtitkár.
MTI - Kanizsa

2016.01.27.
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Bevándorlási hivatal: rendkívüli migrációs
nyomás érte Magyarországot tavaly

Rendkívüli év volt a tavalyi, soha nem látott mértékû migrációs
nyomás érte el Magyarországot 
mondta Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal (BÁH) fõigazgatója hétfõn, budapesti sajtótájékoztatón.
Közölte, bár korábban a nemzetközi fórumokon jelezték, hogy a balkáni
útvonal jelentõsége növekedni fog az
illegális migrációban, az Európai
Unió döntéshozói nem láttak komoly
kockázatot ezekben a jelzésekben. Tavaly azonban kirívó növekedést lehetett tapasztalni: a tiltott határátlépõk
száma a 414 ezret is meghaladta.
Végh Zsuzsanna elmondta: a
nyugat-balkáni útvonalon érkezõ
illegális migránsok között voltak,
akik válságövezetbõl érkezõ valódi
menekültek voltak, és voltak, akik
gazdasági okból indultak útnak.
Hozzátette, hogy az év elsõ felében még szinte együtt haladt a
menedékjogi kérelmek elõterjesztésének száma az idegenrendészeti
eljárásokéval, a nyár elején azonban az olló szétnyílt, az illegálisan
érkezõk már nem nyújtottak be menedékjogi kérelmet, sõt kifejezetten megtagadták az együttmûködést a hatóságokkal, nem mûködtek közre a regisztrációban sem.
A fõigazgató kifejtette: a novemberi adatok szerint Magyarország a második legtöbb menedékjogi kérelmet (177 ezret) regisztrálta tavaly az Európai Unióban,
az ezer lakosra jutó menedékkérõk
számát tekintve pedig az elsõ volt
a 28 tagállam között.
A legtöbben a Közel-Keletrõl,
Ázsia középsõ és déli részébõl, Afrika északi és középsõ részébõl, va-

lamint a Nyugat-Balkánról érkeztek. A legtöbb kérelmezõ szíriai volt
 vagy annak vallotta magát , valamint afgán, koszovói, pakisztáni,
iraki, õk együtt tették ki az összes
kérelmezõ kilencven százalékát. Az
év elején még elsõsorban koszovóiak jöttek, késõbb a válságövezetbõl
ékezõk kerültek túlsúlyba.
A korábbi évekhez viszonyítva
nõtt a kísérõ nélküli kiskorúak száma, tavaly 8 ezret regisztráltak, nagyon sokan közülük rövid idõn belül elhagyták az országot.
A menedékjogi kérelmek ügyében
indult eljárások döntõ hányadában 
152 ezer ügyben  meg kellett szüntetni az eljárást, mert a menedékkérõ
ismeretlen helyre távozott. Nemzetközi védelemben az érdemben lefolytatott eljárások 15 százalékában részesítették a kérelmezõt, elsõsorban
szíriaiakat, afgánokat, szomáliaiakat.
A BÁH mintegy 5,5 milliárd forintot fordít kifejezetten a menekültek ellátására, élelmezésére,
egészségügyi ellátására, járandóságuk folyósítására.
A fõigazgató közölte: törekedtek
az ujjnyomatok rögzítésére, a nem-

zetközi adattárba továbbítására, biometrikus fotók elkészítésére, a személyes adatok nyilvántartásba vételére, valamint a befogadóállomások
kapacitásának növelésére is.
Emlékeztetett: szeptember 16án zavargások voltak Röszkén, holott a migránsok a zavargások
helyszínétõl néhány méterre kérhették volna a menedékjogot a
tranzitzónában, ám mégsem tették.
Jelezte: a kormányzati intézkedések
 a megváltoztatott jogszabályok, az
ideiglenes mûszaki határzár, a zöldhatár
lezárása, a tranzitzónák kialakítása, a
menedékjogi szabályok módosítása 
nyomán átmenetileg megoldódott a
migrációs problémahalmaz, átalakult
a migrációs útvonal, jelenleg elkerüli az
országot a migrációs áramlás. Visszaesett az illegális határátlépõk száma, az
év utolsó két hónapjában alig ezer elfogás volt. Jelentõsen visszaesett a menedékkérõk száma is, 5500 körülire, három hónap alatt nem érte el azt a számot, amit nyáron két-három hét alatt.
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a kormány az elsõ perctõl kezdve
határozott migránspolitikát folytatott,
az elsõ között intézkedett a veszély
elhárítására. Az intézkedésekkel pedig nemcsak Magyarország, hanem
az EU határait is megvédték.
Jelezte: amíg 2015-ben a hivatal
induló költségvetése 9,7 milliárd
forint volt, a kormány év közben további 10 milliárd forintot adott a
BÁH-nak. Megjegyezte: sajnálatos,
hogy az EU sokkal kevesebb támogatást adott Magyarországnak, mint
más érintett uniós országoknak.
Hangsúlyozta: a jogszabály-módosítások lehetõvé tették, hogy a menedékügyi eljárásokat gyorsabban,
szigorúbban lehessen lefolytatni. Az

államtitkár sikeresnek és eredményesnek minõsítette a hivatal munkáját, megjegyezte azonban, hogy
ébernek kell lennünk, mert a migrációs válság nem oldódott meg, nem
tudhatjuk, hogyan alakul a helyzet.
Felhívta a figyelmet arra, hogy
még mindig migránsok ezrei érkeznek Görögország felõl, és amíg az
EU nem tudja elérni a görög határ
védelmét, addig a probléma nem
szûnik meg. Utalt arra, hogy elõrejelzések szerint idén egymillió illegális migráns érkezhet Európába.
Azzal kapcsolatban, hogy Ausztria visszaállította a határellenõrzést,
kérdésre válaszolva kifejtette: ez azt
mutatja, rájöttek arra, hogy nem tudják fenntartani korábbi álláspontjukat. A döntés még friss, a tapasztalatokat értékelni fogják, de az biztos,
hogy az ellenõrzés lassítja az Ausztriába jutást  tette hozzá.
Kérdésre válaszolva Végh Zsuzsanna elmondta: az EU többi tagállama is küzd azzal a problémával,
hogy eltûnnek a menedékkérõk a
hatóság szeme elõl, emiatt kevés a
visszaküldés, és ha visszaküldik is
õket  például Magyarországra , a
migránsok ott is eltûnnek, bolyonganak az EU tagállamai között.
A kiskunhalasi befogadóállomáson történtekkel kapcsolatban hangsúlyozta: tavaly is több mint száz
rendkívüli esemény volt ilyen intézményekben, ezeket minden esetben
kivizsgálják, így tesznek most is.
A horvát-magyar határt Gyékényesnél átlépõ illegális bevándorlók
gyalogolnak a Zala megyei Surdon
Nagykanizsa felé 2015. szeptember
18-án. Számukat 500-600-ra becsülték. MTI Fotó: Gergely Szilárd
MTI - Kanizsa

Vérellátó: növelni kell a véradók számát
Az elmúlt évben 405 ezer egységnyi vért adtak a véradók,
ami éppen csak fedezi a kórházak igényeit, vagyis növelni kell
a véradók számát  jelentette ki
az Országos Vérellátó Szolgálat
vezetõje.
Az egészségügy mûködése
szempontjából a megnyugtató

mennyiség 415 ezer egységnyi
vér volna, ám volt olyan esztendõ, amikor 419 ezer egységnyi
vért szolgáltattak a donorok  közölte Jákó Kinga. Éppen ezért 
folytatta  különbözõ akciókkal
kívánják véradásra ösztönözni az
embereket.
Ezt szolgálta a tavalyi adventi kezdeményezésük, aminek

keretében minden véradóra kötöttek biztosítást: ha balesetet
szenvednek a következõ évben,
akkor kórházi napidíjban részesülnek  mondta.
A kezdeményezés több mint
háromezeregyszáz új véradót
eredményezetett  tette hozzá.
MTI - Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Közérdek

A Nagykanizsai Református
Egyházközség
és a Nagykanizsai
Református Gyülekezetért
Alapítvány 2016-ban,
immár 17. alakalommal
szervezi meg a

KANIZSAI ESTÉK

2016. január 28.

Létrehozták a számlaszámot
Mia terápiájára  2 millió forintra
lenne szükség

elõadássorozatot.

Központi témánk:
Magyarság, keresztyénség,
reformáció.

Elõadóink:
2016. február 5-én,
pénteken 18 órától
Dr. Papp Lajos
szívsebész professzor
Dedikálással egybekötött
könyvvásárlás
2016. február 12-én,
pénteken 18 órától
Steinbach József,
a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke
2016. február 19-én,
pénteken 18 órától
Dr. Tõkéczki László
történész, egyetemi tanár
2016. február 26-án,
pénteken 18 órától
Köntös László,
a Dunántúli Református
Egyházkerület fõjegyzõje
2016. március 4-én,
pénteken 18 órától
Takaró Mihály
magyar örökség díjas
irodalomtörténész
2016. március 11-én,
pénteken 18 órától
Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes
Az elõadásokat Nagykanizsán,
a Kálvin tér 1. alatt lévõ
református templomban, illetve
gyülekezeti teremben tartjuk.

BELÉPÕDÍJ NINCS,
adományt elfogadunk.
Szeretettel várjuk Önöket
2016-ban is a Kanizsai Esték
elõadásaira.

Fotó: Varga Mónika

3.qxd

Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött
Gyermekekért és Családjukért
létrehozta a számlaszámot,
melyre befolyt összeget Mia terápiájára fordíthatja a NagyBozsoky család. Mia megpróbáltatásairól már olvashattak a
lapunkban. A most öt éves kislány 28. héten jött a világra. A
születést követõen kétoldali
agyvérzése, tüdõvérzése, oxigénhiánya, légmelle és két újraélesztése is volt. A fellépõ komplikációk miatt sérült a nagymozgása és a finommotorikája.
Ezeken javíthatna a delfinterápia, melyre az egyesület segítségével gyûjtenek.
Ahogy az édesanya, Nagy-Bozsoky Nikolett elmondta, Mia Achilles-ínát nyújtották, mely az agyvérzés következtében rövidült
meg. Ezen túl a nagymozgását és a
finommotorikáját kellene korrigálni úgy, hogy az agyvérzés következtében elhalt területek funkcióit
átvegyék más területek. Ebben
nyújthatna segítséget a delfinterápia.
 Ezt a terápiát a nyolcvanas
évektõl alkalmazzák. Kutatási
eredmények bizonyítják, hogy a
delfinek a szonár hangjukkal képesek feltérképezni az emberi testet,
és ezzel ki is tudják javítani a rossz
rezgéseket  részletezte az édesapa, Nagy-Bozsoky Lajos. A tíz alkalmas terápiához Törökországba
kellene utaznia Miának, legkésõbb
nyáron, hiszen szeptembertõl már

nagycsoportos lesz. Fontos lenne,
hogy mire kezdi az iskolát, javuljon a nagymozgása és a finommotorikája. Az utazáshoz és a terápiához a családnak két millió forintra
lenne szüksége.
A család mögé állt városunk
polgármestere is, hogy Mia a terápia segítségével, teljes életet élhessen, mint kortársai.
 Városvezetõként, polgármesterként állok az ügy mögé, és egyben tisztelettel kérem a városban
lakókat, cégeink vezetõit, az intézményvezetõket, hogy lehetõségeikhez mérten segítsenek, és ezáltal
egy családot, egy kislányt támogassanak a gyógyulásban  hangsúlyozta Dénes Sándor. Hozzátette, ehhez szükség van olyan támogató egyesületre is, aki a támogatást fogadja.
Ez az egyesület pedig a Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület a Koraszülött Gyermekekért és Családjukért. Az egyesü-

let elnöke, Bognárné Benkõ Hajnalka elmondta, az egyesület
2010-ben jött létre azzal a küldetéssel, hogy tevékenységével
széleskörû segítséget és támogatást nyújtson a koraszülött babák
és családjuk számára. Céljuk,
hogy a megyénkben világra jött,
vagy az itt élõ koraszülött gyermekeknek és családjuknak a
megszületéstõl kezdve folyamatosan mentális és lelki támaszt
adjanak, az életút folyamán felmerülõ szakmai információt,
szolgáltatást nyújtsanak. Az
egyesületet alapító tagok tapasztalt korásanyák és koraszülött
témában jártas szakemberek.
 Teljes mértékben a család mögött állunk. A mentális és lelki támogatáson túl, civil szervezetként
még úgy segítjük a családot, hogy
nyitottunk egy bankszámlát. Erre a
számlára befolyt támogatói összeget egy az egyben a kislány kezelésének költségeire fordíthatják a
szülõk  zárta a tájékoztatót az
egyesület elnöke.
Mia javára létrehozott számlaszám adatai:
Számlatulajdonos: Korán érkeztem Közhasznú Egyesület a
Koraszülött Gyermekekért és Családjukért
Számlaszám:
1040490050526572-67881019
Nemzetközi
számlaszám
(IBAN): HU38 1040 4900 5052
6572 1019
SWIFT kód: OKHBHUHB
Megjegyzés: MIA JAVÁRA
V.M.

AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és
támasztja alá, hanem ha elmozdult, különféle
panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A
nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a
módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a
régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.
Elérhetõség: Nagykanizsa, Király u. 29. Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080
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Pedagógus díszdiplomák igénylése
Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!
Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben részesülõ pedagógusokat.
Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél
másolata - ha van ilyen), valamint az aranydiploma-várományosoktól a munkakönyvük másolatát is.
A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok Nagykanizsa
Megyei Jogú Város honaljáról letölthetõk, vagy a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) átvehetõk.
Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugállományú pedagógusokat, akik 50, 60, 65, 70, 75 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2016. március
1-ig juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.
A felhívással kapcsolatban érdeklõdni lehet Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztályán személyesen (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. emelet 15.) vagy telefonon (+36 20 8492334 ).
Díszdiplomához szükséges iratok:
- KÉRVÉNY A DÍSZDIPLOMA KÉSZÍTÉSÉHEZ
- NYILATKOZAT AZ ADÓBEVALLÁSHOZ
- KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY A FELSÕFOKÚ INTÉZMÉNY FELÉ
- MEGHATALMAZÁS
Kérjük, hozza magával a következõ dokumentumokat:
- MUNKAKÖNYV VAGY HATÁROZAT AZ ÖREGSÉGI NYUGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
- ÖNÉLETRAJZ
- EREDETI OKLEVÉL, VAGY KORÁBBI DÍSZDIPLOMA MÁSOLATA

Kanizsa  Hirdetés
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Fogadónapok, fogadóórák
Dénes Sándor polgármester fogadónapot tart 2016. február 3-án (szerdán)
8.30-tól 12.00-ig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. február 10-én (szerda)
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. február 24-én (szerda)
8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
***
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órától a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér
30.).
Karádi Ferenc, a 8. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. február 8-án (hétfõ) fogadóórát tart 16 órától a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban (Nagykanizsa, Csengery u. 67.), majd 17 órától Miklósfán,
a Mindenki Házában (Nagykanizsa, Kápolna tér 2.).
Tóth Nándor, a 9. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. február 1-jén (hétfõ) fogadóórát tart 17 órától a Polgármesteri Hivatal
Bajcsai Kirendeltségén (Nagykanizsa-Bajcsa, Törökvári u. 65.), majd 18 órától
Kiskanizsán, a volt Nagyrác Úti Általános Iskola ebédlõjében (Nagykanizsa,
Nagyrác u. 26.).

Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. február 29-ig érvényes.

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

Hogy ne maradjon
le semmirõl:
www.kanizsaujsag.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Színes

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

SZÍNEK
ÚTJÁN

TothMona Arte kézzel festett
olajfestményeinek kiállítása
(Tóth Mónika kreatívalkotó bemutatkozása). Megtekinthetõ:
február 2-ig.
TÜKÖR-TEREK  Gránitz
Miklós, a Magyar Érdemrend
Lovagkeresztjével kitüntetett
fotómûvész kiállítása. Megtekinthetõ: február 13-ig.
Február 1. 16 óra
ELLENÕRIZD A NYAKAD
ÉS VÁLTOZTASD MEG AZ
ÉLETED! - A PAJZSMIRIGY
OKOZTA BETEGSÉGEK ÉS
EZEK MEGELÕZÉSE
Elõadó: Dr. Bálint Tünde, a
Kanaizsai Dorottya Kórház szakorvosa. A belépés DÍJTALAN!
Február 1. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Máté Péter- S. Nagy István:
EGY DARABOT A SZÍVEMBÕL - musical
A veszprémi Pannon Várszínház
elõadása. Belépõdíj: 3 500 Ft.
Február 4., 11., 18., 25. 10 és
11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka
0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Február 5., 19. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK KLUB
Óriási játékgyûjteménnyel, a
legújabb fejlesztõ gyermekjátékokkal, családi- és úgynevezett gémer társasjátékokkal
várjuk a játszani vágyókat. A
klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi Róbert és Szûcs Sándor. További információ: 0630/2832511.

Február 2. 16.30 óra
FEL A NETRE! - kezdõ számítógépes tanfolyam. Korszerû
gépeken, windows 10 operációs
rendszeren.
Február 6. 15 óra
DARTS VERSENY a Bajcsai
Mûvelõdési Házban
Nevezés a helyszínen
Információ: Parély József
Február 6. 18 óra
SZÉPKORÚAK FARSANGI
TALÁLKOZÓJA

2016. január 28.

Ha leesett a hó, etessük
az itt telelõ madarakat!

Az Orpheus Állatvédõ Egyesület állatbarát önkéntesei már
nyáron  kora õsszel készültek a
téli hidegben fontos madáretetésre: táborokban, rendezvényeken madáretetõt készítettek
szárnyas barátainknak a zord
hideg napok átvészelésére. A ház
körül is van sok praktika, ami a
természetben itt telelõ madarak
túlélését segíthetik.
Amikor a fák elhullajtják leveleiket  amikor beköszönt a hideg
tél, és leesik az összefüggõ hótakaró  érdemes körülnézni kertünkben, vajon hogyan jutnak éle-

lemhez a madarak, mi tudja megvédeni õket a hidegtõl. Fontos a
tûlevelû és örökzöld növények
szerepe. A tobozok, magvak élelmet, a növények búvóhelyet biztosítanak számukra. Jó, ha a kertnek
olyan része is van, ahol a sûrû bozót a lombkorona szintjéig ér. A
talajt takaró növények, a fás, bokros ligetek is búvóhelyül szolgálnak. Ne takarítsuk teljesen tisztára
kertünket. Az elszóródott magvakat hagyjuk meg a madaraknak. A
füvet se nyírjuk le mindenütt.
Hadd húzódjanak meg a rovarok,
teleljenek át a lárvák, téli táplálékot szolgáltatva a madaraknak.

További búvóhelyet készíthetünk,
ha a már gazdátlan virágágyásokat fenyõgallyakkal takarjuk be. A
beteg, rothadó leveleket, ágakat
azonban feltétlenül gyûjtsük öszsze! A napraforgó-magvak sok
madarat (a csuszkát, pintyet, feketerigót, mátyásmadarat, harkályt)
életben tart. A köles, a repcemag,
a kukoricadara más fajok téli eledele.
Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédõ Egyesület vezetõje elmondta, hogy a madáretetõ kihelyezése
csak az elsõ lépés. Azokat rendszeresen tölteni kell élelemmel is.
Tanácsos a megvásárolt magvakat
száraz helyen, jól zárható edényben tárolni. A rovarevõ madarak
számára a legmegfelelõbb a marhafaggyú, amely magvakkal gazdagítható. Célszerû az eledelt hálóba helyezni, majd a fákra függeszteni, esetleg kisebb farönkök
üregeibe rejteni. A gerlék, verebek kedvelt téli csemegéje a kukoricadara, amelyet a földrõl szeretnek felcsipegetni. Az eledel a
lehetõ legszárazabb helyekre kerüljön. Az etetõtálkát tartsuk tisztán. Ne készítsünk etetõt furnérból, mert a madarak megehetik az
összeillesztésnél használt ragasztót! Kerüljük a sózott, cukrozott
magvakat.
A természetben élõ szárnyas barátaink téli etetéséhez sok sikert
kívánunk!
Orpheus Állatvédõ Egyesület
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Építész
szakirányú felsõf.
Építész technikus
szakirányú
Minõségbiztosítási mérnök
szakirányú
Mérlegképes könyvelõ
szakirányú
Kamionsofõr
szakirányú
Lakatos
szakirányú
Szakács, pincér
szakirányú
Villanyszerelõ
szakirányú
Kárpitos
8 ált. iskola
Gyártósori összeszerelõ
8 ált. iskola
Asztalos
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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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Mostanában másra sem tud koncentrálni,
mint a munkájára, és csodálkozik azon,
ha ingerülten ér haza. Kikapcsolódásként
hasznára válhat egy otthoni illatos fürdõ
a kedvenc zenéje kíséretében.

IV.20.V.20. Bika
Azt már bebizonyította a párjának, hogy a
táplálkozás terén nem ismer határokat.
Most azonban célszerûbb lenne jobban vigyáznia az étrendjére, egészségére. Helyezze elõtérbe a gyógyteák fogyasztását.

V.21.VI.21. Ikrek
A bolygóállások szerint éppen itt az ideje annak, hogy kipróbáljon egy új sportágat. Ha elsõ nekifutásra nem sikerül a
próbálkozása, akkor se adja fel. A kudarcot például fogja az idõváltozásra.

VI.22.VII.22. Rák
Rendületlenül hisz az erejében, az állóképességében, és ez így is van jól. A bolygóállások szerint a hétvégén nyugodt napokra számíthat. A hangulatát nem rontja el
senki, ha figyel a megérzéseire.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Úgy érzi, mostanában még a felkelés is nehezére esik. Mintha izomláza lenne, pedig
nem tornáztatta meg a végtagjait. Menjen
el valamelyik közeli gyógyfürdõbe, és úszkáljon egy jó nagyot a kedve szerint.

VIII.23.IX.22. Szûz
A sok vitaminfogyasztásnak köszönhetõen
kifogyhatatlan energiával rendelkezik. Hevesebb érzelmeket csak a Mars bolygó tud
önben felkorbácsolni. Továbbra is élénk vonzalmat érez az új színekhez, ékszerekhez.

IX.23.X.22. Mérleg
Ha netán fáradtnak érzi magát, tartózkodjon többet a természetben. A felüdülésre mindenkinek szüksége van, így önnek is. Ha nem tud nagyobb távolságokat
meghódítani, sétálhat a Fõ utcán is.

X.23.XI.22. Skorpió
A csillagok állása szerint a hétvégén ellenállhatatlan vágyat érez a télies sportok iránt. Ha nem esik kellõ mennyiségû
hó, akkor se keseredjen el, a csúszkálásra mindenképpen lesz lehetõsége.

XI.23.XII.21. Nyilas
Csak így tovább. Ha el akarja kerülni a streszszes napokat, változtasson az életmódján, hiszen a hétvégi kiruccanások mindenképpen
jót tesznek a szervezetének. Az eddigi alkalmakat pedig tekintse sikeres próbaidõnek.

XII.22.I.20. Bak
Jól tenné, ha a szunnyadó baráti kapcsolatait újraélesztené még tavaszig. Meglátja, olyan jelentõs változások történnek
az életében, melyek hosszú távon jó hatással lesznek a mindennapjaira.

I.21.II.19. Vízöntõ
Olyan döntést kell meghoznia a hétvégén,
amelyhez nemcsak tiszta fejre lesz szüksége, hanem némi kockázat vállalására is.
Ha így tesz, a késõbbiekben pénzügyi téren sikert sikerre halmozhat.

II.20.III.20. Halak
Ha az ismerõsei mázlistának tartják önt, akkor
nem járnak messze az igazságtól. Bármibe fog
bele az év elején, kezdeményezését siker koronázza. Egy valami azonban kedvét szegheti: a siker nem mindig jár együtt anyagi gyarapodással.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Ifiknél a hévíziek,
felnõtteknél a
kanizsaiak
A Bolyai-iskolában rendezte meg a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség és a GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE Zala megye 2016. évi ifjúsági és felnõtt bajnokságát. Ifjúsági leány és fiú egyéni, valamint felnõtt férfi páros, illetve nõi és férfi egyéni versenyszámokat rendeztek.
Ifjúsági fiú egyéni: 1.
Raposa Roland (Hévíz), 2.
Domián Dávid (KSSE), 3.
Csõsz-Tóth János (Hévíz) és
Bujtor Krisztián (Gyenesdiás).
Ifjúsági leány egyéni: 1. Szalai
Anna (Hévíz), 2. Horváth Anna (KSSE), 3. Salamon Sára
(KSSE) és Szabó Lili (Hévíz).
Férfi páros: 1. Berdár NorbertSzuhanyik József (KSSE), 2.
Nyírõ József-Tuboly Jenõ
(Hévíz-Zalakomár), 3. Lukács
Zsolt-Kövesi József (Zalakomár) és Nagy Emil-Kovács
Renátó (Hévíz-Gyenesdiás).
Férfi egyéni: 1. Szuhanyik József, 2. Berdár Norbert, 3.
Horváth Dávid (KSSE) és
Nyírõ József. Nõi egyéni: 1.
Madacki Mirella (KSSE), 2.
Horváth Anna, 3. Salamon Sára és Szalai Anna.
Nagykanizsa sportjának elmúlt évi összefoglalóját honlapunkon (www.kanizsujsag.hu),
Kanizsa sportja 2015-ben (I.-II.
rész) címmel olvashatják.

INGATLAN
Ne hagyja ki az állami támogatás
lehetõségét! Nk-án a belvárosban közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas.
Érd.: 0630-227-3294 (7759K)
10+10 millió állami támogatással is
megvehetõ nagykanizsai, új, belvárosi
ingatlan, 72 m2-es, azonnal beköltözhetõ ingatlan eladó. Irányár: 17,5 millió
Ft. Tel.: 0670-7791-773 Megtekinthetõ: kanizsailakas.ini.hu (7757K)
Eszteregnyén karbantartott, jó állapotú, egyszintes családi ház (106
m2) eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel) Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.:
0630-433-5446 (7752K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház,
36 m2 + tetõtér, földpince, présház, gyümölcsös, szántó, erdõ eladó. Villany

2016. január 28.

A házigazdák meggyõzõ elsõségével

Két pályán két csoportban zajlottak a mérkõzések, melyeket a

mint a ZTE csapatai vívtak egymással.
A csoportmeccsek után az elõdöntõ szakaszában az UFC A
(2009-es) együttese 7-6-ra nyert a
Kaposvár ellen. A másik elõdöntõben a Lenti TE A és a ZTE B játszott, ott a Lenti gyõzött 6-3-ra.
A 3. helyért a ZTE B - Kaposvár

házigazda UFC Nagykanizsa
mellett az FC Ajka, a Kaposvár,
a Keszthely, a Lenti TE, vala-

találkozón a zalaegerszegiek 4-2es sikert könyvelhettek el, míg a
fináléban a két addig száz százalé-

Tíz csapat részvételével került
megrendezésre a Cserháti-csarnokban a II. UFC-Premier Ablakvilág Teremlabdarúgó Torna
az U7-es korosztályt képviselõ
focista palánták számára.

kos legénység, az UFC A és a Lenti A mérkõzhetett. A mérkõzésen
Király Ákos öt, valamint Hohl Balázs egy találatával magabiztosan
nyertek (6-0) a kanizsai fiatalok.
A torna végeredménye: 1. UFC
A (képünkön), 2. Lenti TE A, 3.
ZTE B, 4. Kaposvár, 5. ZTE A, 6.
FC Ajka A, 7. Keszthely, 8. UFC
B, 9. Lenti B, 10. Ajka B.
A torna gólkirálya Király Ákos
(UFC A) lett 32 találattal, míg a
legjobb játékosnak Bencze Viktort
(Lenti A) választották. Különdíjban részesült a legjobb 2010-es
születésû kanizsai játékos Lukács
Damján.
Az UFC A és B csapatának
tagjai és gólszerzõi voltak: Domonkos Nimród, Hohl Balázs
(1), Kálóczi Ádám (2), Pap
Zsombor (2), Kütsön Noel, Király Ákos (32) illetve Anda Benedek, Gál Benedek, Hosszú Noel (8), Lukács Damján (9), Lakos
Mihály, Szabadi Zétény, Vígh
Ákos.
P.L.

Az ötödik után már élesedik

Ezúttal a mezõny a vártnál is
erõsebb lett, hiszen öt-hat páros
is esélyes volt a végsõ gyõzelemre. A színvonalas döntõt a Molnár József - Bor Zsolt zalaeger-

szegi páros nyerte a Pomozi László - Rácz Attila atádi duó ellen.
Végeredmény:
1.
Molnár
József-Bor Zsolt (Zalaegerszeg),
2. Pomozi László - Rácz Attila
(Nagyatád), 3. Vukics József Nagy Csaba (Energia SZK-Röpte
TC) és Perendy Tamás-Vukics Balázs (Energia SZK).
A vigaszágat a Pápa SándorPápa Valentin (Nagyatád) kettõs

van. Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 0693319-289 (7753K)

Gyalupad eladó. Tel.: 0630-4875169 (7761K)

Az LNL GROUP SOLUTIONS
5. pontszerzõ nyílt amatõr páros
teniszverseny rendezték az elmúlt
hétvégén, melynek keretében ezúttal 22 mérkõzést rendezhettek.

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István,
0630-597-1530 (7749K)
Dajka, pedagógia és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára felkészítés
indul Nagykanizsán részletfizetéssel.
Tel.: 0630-637-4083, 0620-423-7877
(7760K)

ÁLLÁS
Újudvari üzembe keresünk
betanított dolgozókat. Érdeklõdni lehet 8-16 óra között a 0630-63-95-403-as telefonszámon. (7758K)

Almavásár

Nk-án a Zemplén
úti Randevú presszóban
szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható akciós áron.

nyerte a Baranyás Zoltán - Deregi László (Energia SZK) páros
ellen.
A pontverseny állása az 5. forduló után: 1. Perendy Tamás 90
pont, 2. Nagy Csaba 76, 3. Molnár József 65, 4. dr. Füle Attila
(Energia SZK) és Pomozi László
55.
P.L.
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Értékes helyezés Mödlingbõl

A Nagykanizsai TE 1866 kadet
korú kardozói (Mádé Réka,
Abay Nemes Anna, Milassin
Mór) évük nyitányaként az
ausztriai Mödlingben léptek
pástra.

Anemzetközi verseny egyben válogató is volt a magyar vívók számára.
A kanizsaiak közül Milassin Mór
(képünkön) volt igazában elemben,
hiszen a férfi kard 179 fõs mezõnyében az értékes 5. helyet szerezte

A végén is jól összpontosítva
Szombathelyi ESE (8.)  Kanizsai Vadmacskák SE (4.) 6769 (15-15, 15-22, 15-13, 22-19)
Amatõr nõi NB I-es kosárlabdamérkõzés, 10. forduló. Szombathely,
50 nézõ. Vezette: Szalai Zs., Földesi Á.
Kanizsa: Fekete (13/3), Hegyi (5),
Horváth E. (6), Herman A. (9/3),

Kardos (14). Csere: Fuisz (14),
Karancz (2), Bánhegyi (4), Zsámár
(2). Vezetõedzõ: Gábor Erzsébet.
Herman Aliz lendült bele igazán az elsõ negyedben, pontjaira
szükség is volt ahhoz, hogy a kanizsaiak egyenlõ állásról folytathassák. A második negyedre aztán

Gyõztes rajt a bajnokság
második felében
Mohácsi TE (9.)  Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE
(1.) 5:13
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz mérkõzés, 10. forduló. Mohács.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Jakabfi Imre 3,
Szuhanyik József 3, Gyöngyösi
Áron 2 és a Berdár-Szuhanyik páros
Kahotek Kristóf sérülés, Horváth Dávid tanulmányi okok miatt
hiányzott a tavaszi idény elsõ
mérkõzésén. Berdár, Szuhanyik és
Gyöngyösi mellett a tréner, Jakabfi Imre is ütõt vett a kezébe, de mivel Kahotek kulcsembernek számít, szoros mérkõzésre volt kilátás
a mohácsiak ellen. A párosoknál
egyet a hazaiak, egyet a vendégek
nyertek  a papírformának megfe-

lelõen, majd az egyéni meccsek is
hozták a vártakat. A második körben húztak el a kanizsaiak, a továbbiakban pedig már csak egy
meccset vesztettek. Berdár hozta
hibátlan játékát, Szuhanyik is jól
játszott, Jakabfi a két hátsó ember ellen szállította az elvárt gyõzelmeket, aztán következett egy
váratlan sikere is. Gyöngyösi Áron
szintén jól teljesített, felülmúlva a
baranyaiak két játékosát. A kanizsai együttes a vártnál nagyobb
arányban nyerte a találkozót.
Kanizsa Sörgyár SE (2.)  Hévíz SK II (10.) 14:4
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 11. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Horváth
Dávid 4, Gyöngyösi Áron 3,
Domián Dávid 3, Szerdahelyi

meg, mellyel továbbra is válogatott
helyen áll a korosztályos ranglistán.
Nõi kardban 154 indulóból Mádé
Réka a 32. helyen végzett.
 Mór végre ismét a tõle joggal elvártak szerint versenyzett  fogalmazott az NTE edzõje, Piecs Adrienn.  Végig remekelt, a dupla csoportkört csupa gyõzelemmel zárta és
a táblán bolgár, román, román, francia vívókat legyõzve jutott el a 8-as
döntõig. A négybe jutásért ugyan
egy török vívótól vereséget szenvedett, de továbbra is õrzi válogatottsági kerettagságát eredményezõ helyezését a kadet korosztályban. Már
gyakorlatilag kijelenthetõ, kijutott a
márciusi, Újvidéken megrendezésre
kerülõ Európa-bajnokságra és a
franciaországi Bourges-ban sorra
kerülõ világbajnokságra is.
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Gyõzelmek
a felkészülési
nyitányon
A labdarúgó megyei elsõ
osztályban szereplõ nagykanizsai együttesek is megkezdték
elõkészületi mérkõzéseik sorát.

Krisztofer 2 és a BerdárSzuhanyik, Horváth-Gyöngyösi
páros
A sereghajtó hévíziek ellen a nagykanizsaiaknál Berdár és Szuhanyik
csak párosban szerepeltek, Kahotek
Kristóf továbbra is sérült volt A fiatalok remekül megoldották a feladatot,
simán hozták a meccset. Berdárék
számára a páros nem okozott gondot,
Gyöngyösiék számára egy picit, de a
gyõzelem náluk is meglett. Az elsõ
körben csak a kanizsaiak nyertek
(6:0) és az elõny csak nõtt a végéig.
Horváth Dávid hibátlan maradt egyéniben és párosban is, de Gyöngyösi
Áron is dicsérhetõ. Domián Dávid
okozta a legnagyobb meglepetést:
három partija remek eredmény.
Szerdahelyi Krisztofer is jól játszott,
két gyõzelme dicséretes. A kanizsai
fiatalok a vártnál biztosabban nyertek. Miután a Dunaújvárosi FDSE is
utolérte magát meccsszáma tekintetében, a dél-zalaiak a második helyen
állnak a tabellán.

Az UFC Nagykanizsa múlt
szombaton elsõként a ZTE FC
U19-es együttesével mérkõzött
Zalaegerszegen és már az elsõ
félidõben kialakult a kanizsai
gyõzelmet hozó 3-2-es végeredmény. Ahogy azt Gombos Zsolttól, a nagykanizsaiak trénerétõl
megtudtuk, a gólokat az egyelõre
csak próbázó Péntek Adrián (2)
és Grudics Kristóf jegyezték. A
vendégeknél megsérült Szakmeiszter János, valamint Péntek
is lejött idõ elõtt a játéktérrõl, így
a vendégek  mivel a nagykanizsaiaknak Völgyi Dávid személyében csak egy cseréjük volt 
tíz emberrel fejezték be a találkozót.
 Az újonnan érkezett labdarúgók esetében azért fizikai lemaradás még van, tehát lesz bõven dolgunk velük is az elkövetkezendõ
hetekben  értékelt Gombos a
mérkõzés után. Az UFC szerdán
Kanizsán villanyfényes elõkészületi találkozón a zalalövõiekkel
mérkõzött az elõzetes programjuk
szerint, szombaton 12 órától pedig
a Balatonkeresztúr legénységével
meccselnek az Olajbányász-mûfüvesen.
A Téli mûfüves bajnokság keretében a nagykanizsai csoportban a
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
SE a Semjénháza SE-vel mérkõzhetett az elsõ fordulóban és Sneff
Ferenc legénysége végül 3-1-re
gyõzött. A találkozó góljait Dolmányos Márk (2), Kálcsics Ferenc, valamint Kaczeus Péter szerezték. Az elsõ kör további eredményei: Szepetnek SE - Olajmunkás SE 2-2 (G.: Hajnal, Cs. Horváth G., illetve Horváth L., Nikitscher), Letenye SE - ZnetMicronet Becsehely 4-3 (G.: Major D. (2), Sziva V., Kiss Á., illetve Pintér B., Molnár M., Varga
B.).

P.L.

P.L.

P.L.
a dél-zalaiak csapatszinten is feljavultak, Kardos Réka, Fuisz Viktória, Fekete Csilla, valamint a fiatal Bánhegyi Beatrix eredményessége révén biztos elõnnyel
vonulhattak pihenõre a vendégek.
A találkozó második felében 
bár hektikusan alakult , a
vendégek megtartották elõnyüket
és fontos gyõzelmet szereztek.
P.L.
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