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BUSÓJÁRÁS MOHÁCSON
JÁRJUNK BUSÓT!
2017. február 25.
Részvételi díj: 6.300 Ft/fõ
RIJEKAI KARNEVÁL
2017. február 26.
Részvételi díj: 8.900 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
NON-STOP
2017. február 18-19.
(nyitó hétvége)
Részvételi díj: 12.900 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza az
utazás és idegenvezetés költségét.
A részvételi díj nem tartalmazza a
velencei hajójegy, a fakultatív belépõk és a BBP biztosítás díját.
ÚJ! MISKOLCI KOCSONYAFESZTIVÁL ÉS EGER
2017. február 18-19. (1 éj)
Elhelyezés: Miskolctapolca Hotel
(1 éj). Ellátás: félpanzió.
Részvételi díj: 21.900 Ft/fõ
HÚSVÉT RÓMÁBAN
2017. április 15-20. (4 éj)
Részvételi díj: 99.900 Ft/fõ
A részvételi díj tartalmazza az
utazás, idegenvezetés, szállás
költségét félpanziós ellátással. A
részvételi díj nem tartalmazza a
belépõk és a BBP biztosítás árát.
Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
KÖSZÖNJÜK UTASAINK MEGTISZTELÕ BIZALMÁT, VÁLASSZANAK
BENNÜNKET JÖVÕRE IS!

Közös érdek a város
és térségének fejlõdése
Közösen tartott sajtótájékoztatót a városi fejlesztésekrõl Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség
országgyûlési képviselõje, a
Mura Program miniszteri biztosa és Dénes Sándor polgármester.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) részeként számos benyújtott nagykanizsai projekttel, beruházással kapcsolatban
született támogató döntés az elmúlt hetekben, melyek értelmében komoly fejlesztések indulnak el a közeljövõben városunkban  közölte Dénes Sándor polgármester.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) összeállításakor két fontos alapelvet tartot-

tunk szem elõtt: kiemelt témaként jelöltük meg a gazdaságfejlesztést. Erre a fejlesztési források mintegy 60 százalékát terveztük, a további fejlesztések vezérelve pedig az élhetõ város
volt, mely kapcsán olyan célokat
határoztunk meg, melyekkel széles társadalmi rétegeket értünk el
 jegyezte meg a polgármester,
majd hozzátette: Nagykanizsának a keretösszeg 73 százalékát,
azaz 5,8 milliárd Ft-ot sikerült
már lehívnia, elnyernie. Ezek között szerepel a Zöld Város-Zöld
Nagykanizsa projekt. Az 1,47
milliárd Ft támogatás felhasználásával a Széchenyi, az Eötvös és
a Deák tér közterületeinek, valamint a Szent József templom körüli zöldterületek fejlesztése történik meg. Továbbá 83 millió Ftból megvalósul a kerékpárút a
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Csónakázó-tóhoz. A bölcsõdék,
óvodák fejlesztése 600 millió Ftból valósulhat meg, míg az ipari
park fejlesztéséhez, az M7-es autópálya szomszédságában területvásárlásra és feltárására 2,7
milliárdot költhet a város. Az elnyert 80 millió Ft a Zrínyi utcai
idõsek klubjának és a házi segítségnyújtás feltételeinek javítását
szolgálja, és 210 millió Ft áll
rendelkezésre az orvosi rendelõk
felújítására.
A városvezetõ kiemelte: komoly támogatást jelent az önkormányzatok számára, hogy a kormány lehetõvé tette, hogy a településeknek ne kelljen saját erõbõl elõfinanszírozni a beruházásokat. Ennek értelmében az elnyert projektekhez kapcsolódó
összegek 100 százalékát elõlegként biztosítják, mely megjelenik
az önkormányzat számláján december 31-ig. Hamarosan újabb
fejlesztések elé néz a város  jegyezte meg , mely az itt élõk
környezetét és életkörülményeit
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
hivatottak fejleszteni, javítani.
Olyan várost szeretnénk kialakítani a nagykanizsaiaknak,
amelyben minden itt élõ polgár
megtalálja a számítását, és jól érzi magát.
Cseresnyés Péter államtitkár
a polgármester által elmondottakhoz hozzáfûzte: mindig
öröm az, amikor a munka beérik, és láthatjuk egy hosszú
elõkészítõ folyamat eredményét. Sokat dolgoztunk és tettünk az elmúlt években azért,
hogy ilyen és ehhez hasonló
fejlesztések valósulhassanak
meg Nagykanizsán és a térségben. Ezek a városban megvalósuló fejlesztések, valamint a
térségi gazdaságfejlesztõ Mura
Program munkahelyteremtésre
és munkahely megtartásra is alkalmasak. Hisz közös célunk,
hogy minél többen itt Nagykanizsán és a térségben találják
meg a számításukat. Azért tartották fontosnak, hogy közösen
számoljanak be ezekrõl a hírekrõl  hangsúlyozta az államtitkár , mert két ciklus óta egyfolytában hangoztatja a városvezetés, hogy Nagykanizsának
nem önállóan kell gondolkodnia a mindenkori fejlesztéseirõl
a térség központjaként, hanem
a térséggel együttmûködve
kell, hogy ezt megtegye. Többek között két, a térséget vonzóvá tevõ kiemelt projektet említett meg az államtitkár a jövõ
évben elkezdõdõ és be is fejezõdõ belvárosi rekonstrukció
után. Az egyik a Zalaerdõ beruházása, mely az erdei kisvasúthoz kapcsolódó fejlesztésekhez
tartozik, a másik a várhatóan
2017 végén, 2018 elején elkezdõdõ Balaton-felvidéki Nemzeti Park beruházása.
A következõ idõszakban a fejlesztések egyes ütemeirõl, szakaszairól közösen beszélnek
majd a polgármesterrel, hisz
mindannyiunk közös érdeke
hogy a város és a térsége is fejlõdjön  mondta zárógondolatában Cseresnyés Péter államtitkár.
B.E.

2016. december 8.

IE Rural Growth projekt

A vidéki turizmus fejlesztéséért
pasztalta, jól dolgoznak. Önök is
nagyon szép munkát végeznek. A
dolgom az, hogy javaslatokat tegyek a projektben részt vevõ partnereknek, városoknak a turisztikai
fejlesztések kapcsán. Mint mondta, a nap folyamán az egyetemre és
vidékre is ellátogat, s a program végén javaslatokat tesz annak kapcsán, hogy mit érdemes még tenni a
fenntartható fejlõdés, a fenntartható
turizmus javításának és megteremtésének érdekében. A cél a jó gyakorlatok megismerése, megismertetése a projekt e fázisában.
Nagykanizsa és a várost alkotó
tágabb térség fejlesztésének egyik
legfontosabb kihívása a helyi gazdaság fejlesztése, a helyben maradást, boldogulást erõsítõ foglalkoztatási lehetõségek megteremtése. A várost-térséget alkotó aprófalvak kulturális és természeti környezete (élõ kulturális hagyományok, bor és gasztronómia, az aktív turizmus számos formája)
ugyanakkor megnyitja a lehetõséget az úgynevezett slow tourism,
azaz a természetes környezetre,
természeti értékekre építõ zöldturizmus és a korszerû értelemben
vett vidéki turizmus számára.
Mivel Nagykanizsa hosszú távú
fejlesztési programja számol a helyi turizmusra építõ gazdaság- és
vállalkozásfejlesztéssel, célszerû
mindazokat a közvetlen EU-s forrásokat is kihasználni, amelyek
ezen tematikus területhez nemzetközi tapasztalatok megismerését
és felhasználását segítik, mint például az Interreg Europe Program.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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és célja, hiszen Kanizsa turizmusa
fejlõdõben van. Nem vagyunk igazán egy turisztikai központ, de
évek óta sokat dolgozunk, és a jövõben is dolgozni fogunk azért,
hogy Kanizsa elõre tudjon lépni 
mondta elöljáróban a városvezetõ,
majd hozzátette:
 Nagykanizsa térségének is nagyon fontos a gazdaság fejlesztése,
a munkahelyteremtés. Ez a program, melyet közösen valósítunk
majd meg, a turizmuson keresztül
tulajdonképpen a város és a térség
gazdaságának a fejlesztését is
szolgálja. A sikeres pályázat kapcsán a polgármester megköszönte
a Városfejlesztõ Kft. munkáját,
akik sokat dolgoztak a projekt elõkészítésében, és hogy jól dolgoztak azt az eredmény is bizonyítja.
Rhona Pringle elmondta, a projektben mint szakértõ vesz részt, de
természetesen nem az a dolga, hogy
megmondja, mi az, amit a projektben részt vevõ városoknak tenniük
kell, hiszen ahogy útja során ta-

Nagykanizsa önkormányzatának vezetõ partnerségével megvalósított, az Interreg Europe Program keretében támogatást nyert
RuralGrowth- a vidéki turizmus
szektor kis- és középvállalkozásai
versenyképességének növelése
elnevezésû projekt keretében egynapos tanulmányútra városunkba érkezett a program vezetõ
szakértõje, dr. Rhona Pringle.
A nemzetközi programban,
melyben hét nemzet  Magyarország, Hollandia, Finnország,
Olaszország, Spanyolország Románia és Anglia  városa mûködhet együtt , vezetõ szerep jutott
Nagykanizsának.
A Newcastle-i egyetem profeszszora a NKVG Zrt.-nél és az Inkubátorházban tett látogatása után érkezett a Városházára, ahol Dénes
Sándor polgármester fogadta a
délelõtti órákban.
A turizmus fejlesztése városunknak is egyik alapvetõ feladata

B.E.

Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot
Ismét meghirdették a Magyarország legszebb konyhakertjei programot, a 2017-es év kiemelt témája
Hasznos rovarokat a kertbe. A
csatlakozási határidõ 2017. március
20.  közölte a Földmûvelésügyi
Minisztérium (FM). A szaktárca
közleménye szerint Kovács Szilvia

programigazgató, Karcag város alpolgármestere a program meghirdetésekor elmondta: a 2011-ben indult kezdeményezés már közel 15
ezer kertmûvelõt mozdított meg országszerte, sõt a határokon túlról is
többen csatlakoztak a mozgalomhoz. A program célja, hogy legyen

zöldséges kert minden udvaron,
balkonon és kertben.
Hódi Ágota, a tárca agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes államtitkárságának titkárságvezetõje hangsúlyozta, ezzel a programmal
az idõseket és a fiatalokat egyaránt
eredményesen lehet megszólítani.
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A megalakult paktumszervezet
workshopját is ez alkalommal tartották meg a Vasemberház Dísztermében.
A megjelenteket Dénes Sándor
polgármester köszöntötte. A városvezetõ beszédében kiemelte: a Területi Operatív Program (TOP)
projektje, a paktum mintegy 425
millió forintból gazdálkodik, és 3
éven keresztül kell eredményt elérni a gazdaságfejlesztésben és a
munkahelyteremtésben. Lehetõséget kell, hogy adjunk azoknak a
kanizsai lakosoknak, akik jelen
pillanatban nincsenek a munkaerõpiacon, és ehhez közösen mindent
meg kell tennünk. Nem kis feladat,
de ha közösen, és egy irányban
gondolkodunk, akkor bízok benne,

hogy a célkitûzésben szereplõ 300
ember bekerül a munkaerõpiacra.
A város vezetése mindenben segíti
a paktumban részt vevõk munkáját
 tette hozzá.
Az aláírást követõen Orosz Hajnalka, az Abacus Audit Kft. ügyvezetõje bemutatta a Kanizsai
Foglalkoztatási Paktum megvalósíthatósági tanulmányának fõbb
elemeit. A foglalkoztatás-bõvítési

gûek száma 2015-ben Nagykanizsán 694 fõ volt. A jelentõs részük,
több mint 70 százalékuk tartósan
álláskeresõ, ami azt jelenti, hogy 6
hónapon túl nem találnak állást.
A kötelezõ vállalások között 300
fõ részvétele szerepel a munkaerõpiaci programokban. Az álláshoz
jutók száma: 127 fõ, közülük a támogatás után hat hónappal állással rendelkezõk száma pedig 83 fõ.

szándékokról többek között elhangzott: a vállalkozások 47 százaléka tervez bõvítést a szakmunkás, a betanított munka, majd a
szellemi tevékenységet folytató,
vagy irányító munkakörök területén. Az alacsony iskolai végzettsé-

A Kanizsai Foglalkoztatási
Paktummal egy olyan platform
valósul meg, mely a város és térsége gazdasági viszonyait legjobban ismerõ szereplõk együttmûködésének biztosít szervezeti keretet.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Nagykanizsa önkormányzata
és konzorciumi partnerei képviseletében  Dénes Sándor polgármester, Polai György, a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdésért Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Héder Miklós, a Zala Megyei Kormányhivatal igazgatója,
valamint dr. Polay József, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke  ünnepélyes
keretek között aláírta a Kanizsai
Foglalkoztatási Paktumot.

Az állami intézményrendszer, a
települési önkormányzat, a helyi
vállalkozások, intézmények, illetve
a civil szervezetek képviselõi a paktumszervezet munkája során stratégiai céljaik egyeztetésével és összehangolásával a helyi gazdaság és a
munkaerõ-piac fellendítését, az álláskeresõk munkához juttatását, a
nagykanizsai foglalkoztatási szint
emelkedését, ezen keresztül pedig a
gazdasági élet bõvülését érhetik el.
A partnerségi megállapodásban
foglaltak hatékony és sikeres végrehajtása a paktum kiemelt feladata. Ennek érdekében szükség volt
egy 5 fõbõl álló irányító csoport
felállítására, mely a szervezet döntéshozó, irányító szerve, illetve felelõs a Kanizsai Foglalkoztatási
Paktum által kitûzött célok és a
vállalt feladatok teljesüléséért.
Az irányító csoport tagjainak a
megválasztása is a paktum alakuló
ülésének feladata volt. Nyílt szavazással elfogadták a paktum és az
irányító csoport ügyrendjét és
munkatervét. Az irányító csoport
tagjai: Bagarus Ágnes, dr. Babati
Szabolcs, dr. Polay József, Lérántné Mátés Valéria és Polai György.
Az elnök személyére Polai Györgyöt javasolták a tagok.
B.E.

Duális nap  Az egyetem és a képzésben
résztvevõ cégek közösen mutatkoztak be

Duális napot tartottak a Pannon Egyetem nagykanizsai kampuszán. A duális képzésekkel, a
partnercégekkel és az oktatási
intézmény nyújtotta tanulmányi
és közösségi lehetõségekkel ismerkedhettek meg az érdeklõdõk a nyílt napon.

2016 szeptemberétõl a nagykanizsai kampuszon két alapszakon indult el a duális képzés. A turizmusvendéglátás és a mérnökinformatikus alapszakos hallgatók egyetemi
tanulmányaik alatt az intézmény
zalai és somogyi partnercégeinél
szerezhetnek gyakorlati tapasztala-

tot testközelbõl. A cél az, hogy minél több fiatal a régióban vállaljon
munkát. A partnerek nagyon nyitottak és nagyon reményteljesek a
duális képzéssel kapcsolatban. Ezt
az is mutatja, hogy a Pannon Egyetemnek ma már 103 partnere van.
Most aktívan 67-en vesznek részt a
következõ tanév szervezésében, hiszen a hallgatók megszerzése és
megtartása már nemcsak az egyetem feladata, hanem a partnereké
is  mondta dr. Utasi Anett duális
képzési koordinátor.
A hallgatói munkaszerzõdés keretében a duális képzésben tanulók fizetést
is kapnak. Ennek mértéke a mindenkori minimálbér 60%-a, de emellett
ugyanúgy jogosultak a szociális támogatásokra és az ösztöndíjakra, mint a
hagyományos képzésben résztvevõk.
Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató

elmondta: A duális jó választás, mert
lesz gyakorlati tapasztalatom, lesz
pénzem, és még egyetemista is leszek
közben. Ezt a hármat tudja a duális
nyújtani. Egyébként ma egy hagyományos nyílt napunk is van, az összes
kar és az összes képzés bemutatkozik.
Annyiban más a Duális nap, hogy
még jön 7-8 partnercég, amely bemutatkozik, utána, délután pedig lehetõségük van az érdeklõdõknek arra,
hogy a cégekhez menjenek ki.
A Pannon Egyetem hatodik a legjobb egyetemek és fõiskolák rangsorában. Az intézmény oktatási palettájával, a falain belül folyó szakmai és
tudományos munkával, illetve a szabadidõs és a közösségi lehetõségekkel is megismerkedhettek a továbbtanulás elõtt álló diákok a nyílt napon.
Kanizsa Médiaház

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Aláírták a Kanizsai Foglalkoztatási Paktumot
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Megérkezett oda, ahol otthont és közösséget talált

Dénes Sándor polgármester
elõtt tett esküjével magyar állampolgárságot szerzett Lulaj
Ylfet. A városvezetõ Babits Mihály soraival köszöntötte új állampolgárunkat:
Szállj ki, lelkem, keresd meg
hazámat! / Oly hazáról álmodtam
én hajdan, / mely nem ismert se
kardot, se vámot / s mint maga a
lélek, oszthatatlan. / Álmodj, lelkem, álmodjad hazámat, / mely
nem szorul fegyverre, se vértre, /

Mindez sokunknak megadatott
 fejtette ki a városvezetõ , kiknek a szülõföldjük egyben az otthonunk is, de vannak olyan embertársaink, akik megfosztattak ettõl
az áldástól. Nekik új hazát kell lelniük, új otthont, hogy barátokra,
békére és szeretetre találjanak.
Ilyen embertársunk Lulaj Ylfet is,
aki közül húsz éve, gyermekkora
hajnalán hagyta el szülõföldjét, az
egykori Jugoszlávia, a mai Koszovói albán állam területét családjával, édesanyjával, húgával, bátyjával és öccsével. Háborús világot
hagyott maga mögött, pusztítást,
és szerettei elvesztésének borzalmát. El kellett fogadnia az otthon
elvesztését, és irányt kellett találnia az ismeretlenben.
Hosszú út vezetett a mai napig 
idézte fel azokat az állomásokat a
polgármester, mint Debrecen,
Szombathely és Kecskemét, melyek
után végre otthonra lelt itt Zalában,
Nagykanizsa városában Ylfet.
Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdõt, mindent,
de nem találtam kibúvót, és nem
vettem észre, hogy közben  meg-

mert nem holt rög, hanem élõ lélek.
Babits Mihály e gyönyörû szavaival fogalmazta meg, mit is jelent a haza, az igazi ország számára. Élõ és oszthatatlan lelket, ami
biztonságot ad, és ahol álmodni lehet a jövõt, fészket találni önmagunknak, családunknak és gyermekeinknek. Egy olyan otthont jelent, ahol az általunk elültetett fa
árnyékában unokáink pihenhetnek
majd meg, biztosítva az élet folyamatosságát.

találtam a Hazámat.  törte meg
ismét egy idézettel köszöntõjét a
polgármester, majd visszatért az
eskütételre:
 Ön a mai napon, sok kitartás
után megérkezett oda, ahol otthont
és közösséget találhat, Fekete István szavaival mondva egy új hazát.
Hazatért, a mi immáron közös
városunkba, az ön új otthonába,
Nagykanizsára, ahol végre magyar
állampolgárrá válhatott.
Remélhetõleg, itt nemsokára
végleg révbe ér az ön hajója. Kívánom, hogy mihamarabb megteremtse társával és családjával az új
otthonát, hogy kitartó és õszinte
híve legyen nemzetünknek és városunknak!
És ne felejtse, számunkra is
örömteli, hogy ezentúl ön már papíron is Magyarország és Nagykanizsa polgára. Ez öröm legyen a mostantól kezdõdõ jövõje elsõ új építõköve, amelyre felépítheti otthonát,
sikeres új életét  e gondolatok jegyében adta át a honosítási okiratot
Dénes Sándor polgármester Lulaj
Ylfet új állampolgárunknak.
B.E.

Mindezek jellemezték a kanizsai
adventi forgatagot az Erzsébet téren. Míg a Drávagyöngye Néptáncegyüttes a közönség gyûrûjében
ropta a táncot a Zenepavilonnál,
két kosaras lány és egy kalapos fiú
szaloncukorral kínálta az érkezõket. Apró utasaira várva, sûrûn felberregett a körhinta csengõje.
Karádi Ferenc alpolgármester a
gyertyagyújtás elõtt azt kívánta: a 2. adventi gyertya fénye tegye világosabbá
az elsõ által sugárzott hitbéli meggyõzõdésünket, tegye még magasztosabbá
azt a várakozásteljes idõszakot, amely a
kis Jézus születéséig, eljöveteléig tart.

Ugyancsak a fényre utalt Nyeste
Pál, piarista atya: Az adventi gyertya mindnyájunk számára a világosságot jelenti. Szent Pállal figyeljünk
erre a kegyelmi idõre, vessük hát le
a sötétség tetteit, és öltsük magunkra a világosság cselekedeteit.
Aczél László, a Snétberger Zenei
Tehetség Központ hallgatója elsõként Leonard Cohen Hallelujah címû dalával köszöntötte a közönségét. Közben jól esett kortyolgatni a
kezet melengetõ forralt boros pohárból, és egy-egy szelfit készíteni az
örömteli várakozás pillanatairól.
B.E.

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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nincs akadálya annak, hogy pap legyek, ha már úgysem akarok megnõsülni!
A gyermekeim végig támogattak ezen az úton. Amikor elõször
szóba került, megkérdezték: Apa,
tényleg ezt akarod?  Igen, így
szeretném  válaszoltam nekik.
Közben jártam nyelviskolába is,
ahol német nyelvet tanultam. Ha
például Vas megyébe utaztunk a
nagymamához, az autóban németül
beszéltek velem a lányok, hogy
gyakoroljak, és jól sikerüljön majd a
diplomához szükséges nyelvvizsga.
Ha felkészültem egy-egy teológiai tananyagból, bejelentkezhet-

A test és a lélek gyógyításáért
Bogár Gáspárt 2009 decemberében diakónussá, majd 2010 júniusában áldozópappá szentelte
Balás Béla megyéspüspök. Bogár Gáspár házas volt, 30 évet
dolgozott háziorvosként Nagykanizsán. Ahhoz, hogy a testet
gyógyító hivatásától visszatérhessen ifjúkori álmai megvalósításához, egy veszteséget kellett
átélnie, felesége halálát. Diákként papnak készült, azonban
meggondolta magát.
A pannonhalmi gimnáziumból
az orvosi egyetemre jelentkezett.
A Szekeres József Díjjal kitüntetett
káplánnal a váltás okáról, a szeretet, az imádság, erejérõl beszélgettünk.
 Édesanyám sokat sírt abban az
idõben, amikor 18 évesen megmondtam neki, hogy mégsem leszek pap. Azzal a szándékkal küldtek engem Pannonhalmára, a Bencés Gimnáziumba, hogy utána
majd papi szemináriumban folytatom a tanulmányaimat. Hogy miért
gondoltam meg magamat?  Különösebb oka nem volt. Csak jött egy
gondolat, aminek a hatására úgy
döntöttem, mégsem leszek pap,
hanem valami más, világi pályát
választok. Nem ábrándultam ki,
nem voltam szerelmes, nem csavarták el a fejemet. A hitemben
sem rendültem meg, egyszerûen
csak inkább az orvosi hivatást választottam. Ahogy a Biblia is írja,
és Fliszár Károly atyával is többször beszélgettünk róla, Isten
nem vonja vissza az õ meghívását. Ha egyszer kiválasztott az õ
útjára, az továbbra is érvényes. Ha
én idõszakosan meg is szakítom
ezt a menetet, ami hozzá vezet, õ
továbbra is számon tartja és a ke-

gyelmi adományait sem vonja vissza (Róm 11,28). Õ nem haragudott meg rám, mert ilyenre nem
képes. A szeretete továbbra is élt
bennem, és biztosan ez hozta elõ
újra a gondolatot, amikor megözvegyültem. Feleségem gyors lefolyású betegségét februárban ismertük föl és május végén már eltemettük. A gyerekeink akkor már
nagyok, egyetemisták voltak.
 Hogy élték meg azokat a napokat?
 Nem volt bennünk háborgás,
tiltakozás, számonkérés az Istennel
szemben, hogy miért vette el, hanem elfogadtuk. Megköszöntük,
hogy eddig a miénk volt, velünk
volt, együtt voltunk, szerettük egymást és tudomásul vettük, hogy ezt
követõen õ már odaátról viseli a
gondunkat. Mindig éreztük, hogy
velünk van! Néha olyan dolgok történtek körülöttünk, amirõl tudtuk,
hogy õ is hozzá segített bennünket.
Tulajdonképpen az egykori álmot Fliszár Károly fõesperes plébános úr ébresztette fel újra bennem.
A lányaim már nem laktak itthon,
amikor édesanyjuk meghalt, aztán
jött az õsz, a tél. Amikor éppen nem
voltam ügyeletes, nem a barátokhoz, vagy szórakozóhelyre mentem, hanem bejöttem az esti misére,
hogy teljen az idõ. Az atya azt ajánlotta, hogy egy kicsit mélyedjek el a
teológiában, a hittudományokban,
és ha már itt vagyok, vállaljak valami segítõ tevékenységet hozzá.
Akár ministrálást, vagy felolvasást
a szentmiséken, késõbb pedig áldoztatást is. Így jutottam elõre fokozatosan és észrevétlenül, míg a
végén azt mondta, hogy ha már idáig eljutottam, valami komoly befejezést is adjunk neki. Legyek diakónus, s ha már az vagyok, akkor

tem vizsgázni az illetékes tanárnál
Veszprémben. Amikor a vizsgakövetelményeket teljesítettem, jelentkeztem a püspök úrnál. Addigra már nyugdíjas korú lettem, két
évet még rá is dolgoztam, sikerült
a háziorvosi körzetet is átadnom,
és másfél évet Kaposváron töltöttem a püspökségen. Varga László
atya volt a mentorom.
 Ha egy idõre le is tért az ifjúkorában megálmodott útról, tulajdonképpen mindig az embereket
gyógyította. Akkor is és most is.
Több alkalommal kerestem önt
napközben telefonon, de gyakran
kaptam azt a választ, hogy betegnél
van, kórházban van. Az emberek
lelkét gyógyította, ahogyan a kitüntetése indoklásában is szerepel. El
lehet egymástól választani a kettõt,
a test és a lélek gyógyítását?
 Nyilván orvosként is mond az
ember vigasztaló szavakat, és ahol
tud, segít, ami inkább lelki jellegû.
Az orvosi tevékenységemet azonban egyszer, s mindenkorra lezártam. Ha jönnek is hozzám ilyen
tanácsot kérni, finoman a háziorvosukhoz irányítom õket. Nem
lenne méltányos beleavatkozni a
kezelési dolgokba, hiszen nem
tudnék ehhez aktívan hozzájárulni. Nem tudok gyógyszert adni,
receptet felírni, nincsenek meg a
korábbi kapcsolataim a különbözõ
szakterületekkel. Ez etikátlan lenne a betegekkel és a kollégákkal
szemben is. Ezt én egyszer és
mindenkorra lezártam, olyannyira, hogy még a saját gyógyszereimet sem írom fel magamnak, hanem a háziorvosomtól kérem az
évenkénti ellenõrzést és a gyógyszerek felírását is.
 A lelki gyógyításának egyik része házhoz, lakáshoz kötött, a má-
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sik a kórházhoz. A kórházba a betegek hívják önt?
 Olyan is van, de az ápolási osztályra és a gerontológiára  ahol a
legsúlyosabbakat, vagy az élet végéhez közelítõket helyezik el ,
minden héten bemegyek. Hétfõn az
ápolási osztályra, kedden a gerontológiára. Ilyenkor hívás nélkül minden kórtermet meglátogatok, és
minden betegágyhoz, beteghez odamegyek. Akik tartósan kórházi ápolásra szorulnak, már tudják, ha hétfõ van, akkor jön az atya, és ha kicsit kések, mindjárt megjegyzik: jaj,
már azt hittük, nem is jön. Imádkozunk ám magunk is, de jobb, hogyha együtt imádkozunk. Aztán együtt
imádkozunk a kórteremben lévõ 4-5
emberrel, és egy rövid bûnbánat
után szentáldozáshoz járul a többség. Még a férfiak is. Nagyon ritkán
fordul elõ, hogy azt mondanák, köszönöm, én nem kérem, hogy maga
imádkozzon, vagy bármit is tegyen
értem. A többi osztályt meg a hozzátartozók, a beteg, vagy a nõvérek
kérésére keressük fel. Telefonszámunkat minden osztályon ismerik,
nemcsak az enyémet, hanem a plébániáét és a többi atyáét is.
 Bennünket is gyakran ér trauma. Köztudott, a lelki megrázkódtatások testi betegséget is okozhatnak. Ilyenkor sokan alkoholhoz,
vagy nyugtatóhoz nyúlnak. Mit tanácsol, miként tudnánk magunkon
segíteni ha bajba kerülünk, és nincs
kihez fordulnunk segítségért?
 Az elsõ, ahogy Jézus is kívánta, a szeretet, amit tanítunk, kérünk, ajánlunk. Szeresd Istent, szeresd embertársaidat úgy, mint önmagadat. Saját magát általában
minden ember szereti, táplálja, védi, kényezteti. Hogyha ugyanezt
átvitt értelemben meg tudja adni az
embertársainak, akkor közelebb
kerül a másikhoz, a többiekhez, és
ez által Istenhez is. Az ilyen, úgymond kilátástalan helyzetekben is
azt mondjuk, imádkozzon, a Jóisten meghallgatja. Lehet, hogy nem
azonnal és nem úgy, ahogyan õ kéri, mert a Jóisten jobbat tud adni
annál, mint amit kér saját magának
vagy a családjának az ember. Aztán nagyon fontos a belsõ béke, a
lélek békéje, a megbékélés a környezetemmel, és az imában is a
megnyugvást kell keresni. Mi, hívõ emberek, azt valljuk, hogy Jézus értünk szenvedett a kereszten,
és most is együttszenved velünk.
Én is ezzel a bízó odafordulással
igyekszem élni a napjaimat.
Bakonyi Erzsébet
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer feltételeinek
módosításáról, díjtételeinek csökkentésérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be. Az üzemeltetõ Via Kanizsa Nonprofit Zrt.  az eddigi, közel
féléves üzemeltetési tapasztalatok figyelembe vételével  a rendszer
felhasználási feltételei enyhítésével, az ott alkalmazott igénybevételi
díjak csökkentésével még vonzóbbá kívánja tenni a kerékpáros
rendszert a kanizsai lakosok és az idelátogatók számára. A kedvezményes díjszabás 2016. szeptember 12-én lépett életbe.
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 különféle bérletek vásárlása szükséges. A használatért fizetendõ: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
Kanizsa Kártyával rendelkezõk a bérlet díjából 30%-os kedvezményt
kapnak.

Kölcsönzés díja
0-60 perc
Minden további megkezdett óra

ingyenes
50 Ft

KÖLCSÖNZÉSI IDÕ
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
Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/

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
Napi bérlet
Három napos bérlet
Heti bérlet
A KanizsaBike kártya díja

6.000 Ft
3.900 Ft
4.800 Ft
3.100 Ft
200 Ft
400 Ft
700 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
0-60 perc
Minden további megkezdett óra

ingyenes
50 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. A bérlet ára teljes mértékben lekerékpározható.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDÕ DÍJAK
A használatért fizetendõ: jegy ára + kölcsönzés díja. Jegyvásárlás esetén a
rendszer 10.000 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

200 Ft
400 Ft
700 Ft

Minden új kölcsönzéssel megkezdett óra a megvásárolt, érvényes jeggyel ingyenes. Az elsõ óra után, minden megkezdett óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. Az alkalmi felhasználó interneten, ügyfélszolgálaton és
kártyaértékesítõ helyen vásárolhat jegyet. Az ügyfélszolgálaton és kártyaértékesítõ
helyeken megvásárolt jegyek ára teljes mértékben lekerékpározható.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33.
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/
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Álláspályázat - építéshatósági ügyintézõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoport építésigazgatási ügyintézõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idejû helyettesítés
céljából (GYED,GYES idejére szóló) közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
II. emelet.
A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet alapján a munkakör betöltõje által ellátandó feladatkörök: 1.
melléklet 15. építésügyi igazgatási területen a.) pont.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri
Hivatal Humán és Hatósági Osztály Építésügyi csoportjában építésügyi
igazgatási (hatósági) feladatok ellátása.
A csoport tevékenysége a vonatkozó szabályozás keretében: elsõfokú
építésügyi hatósági feladatok ellátása a vonatkozó központi jogszabályok és
önkormányzati rendeletek alapján a 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletben
meghatározott illetékességi területen.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012. (IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet. Fõiskola/Egyetem: egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki
(magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány) szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magasépítõ
területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel
egyenértékû településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek
elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti
konstruktõr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ
építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben építész szakképzettség
vagy ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettség. Közigazgatási vagy jogi
szakvizsga, vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása
(ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása, "B" kategóriás gépjármûvezetõi engedély, felhasználói
szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: építésügyi vizsga, építésigazgatási
szakmai gyakorlat, lommunikációs szintû idegen nyelvtudás, ÉTDR rendszer
ismerete.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A Nemzeti
Közlekedési
Hatóság közúti
ellenõröket
vesz fel
Nemzeti Közlekedési Hatóság határozatlan idejû kormányzati szolgálati jogviszonyba pályázatot hirdet KÖZÚTI ELLENÕR munkakör betöltésére.
A munkavégzés helyei az alábbi régióközpontok környéke:
 Dél-nyugat magyarországi régió - Nagykanizsa
 Észak-nyugat magyarországi régió - Csorna
 Dél-kelet magyarországi régió - Hódmezõvásárhely
Részletes információk: a http://www.kanizsaujsag.hu weblapon az
alábbi címen érhetõk el: ÁLLÁS - A Nemzeti Közlekedési Hatóság
közúti ellenõröket vesz fel
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- A pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend.
1. számú melléklete szerinti formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu
/ Polgármesteri Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok / Jegyzõi Kabinet /
Önéletrajz minta szerint),
- Motivációs levél,
- Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
(vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig
az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- A pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, vizsgát tanúsító okirat másolata,
- A pályázó által a pályázatban hivatkozott szakmai gyakorlat hitelt
érdemlõ igazolása,
- A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai
és a 343/2006.(XII.23.) Korm. rend. 8. § -a alapján vele szemben nem áll
fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely
miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, hozzájárul a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez.
A munkakör betöltésének idõpontja: 2017. február 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák
Krisztina jegyzõ nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ
megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr.
Gyergyák Krisztina jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7. I. emelet 3. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító
számot: 2/975/2016., valamint a munkakör megnevezését: Építésigazgatási
ügyintézõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a
pályázati határidõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti
példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés
hat hónap próbaidõ kikötésével történik. A munkakör ellátásához a
487/2013. (XII.17.) Korm. rend. 4. § (4) bekezdésében foglalt építésügyi
vizsga kötelezettségnek eleget kell tenni.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu
honlapon szerezhetõ

ÁLLÁS - családsegítõ
A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ pályázatot hirdet az
alábbi munkakör betöltésére: 1 FÕ HATÁROZATLAN IDEJÛ CSALÁDSEGÍTÕ. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 20.
Részletes információk: https://kozigallas.gov.hu, www.nagykanizsa.hu;
www.zalakomár.hu; www.surd.hu, www.nkcsgyjk.hu
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Az elektromos autózásra is készen áll a MOL

Óriási fejlõdésen megy keresztül
az elektromos autózás a következõ
években, és a töltõoszlopok éppúgy
a mindennapi életünk részévé válnak, mint a benzinkutak. A MOL
pedig készen áll arra, hogy az
elektromos töltõhálózat fejlesztésében, és az e-üzemanyag piacánis
meghatározó szerepet vállaljon
Magyarországon és a régióban.
A MOL-csoport októberben hirdette meg a következõ 15 évre szóló stratégiáját, melynek egyik alappillére, hogy a MOL a jövõben még
nagyobb szerepet vállal a közlekedésben részt vevõk kiszolgálásában.
A vállalatcsoportnak jelenleg mintegy 2000 töltõállomása van, melyeken
naponta egymillió ügyfél fordul meg. A
MOL folyamatosan figyeli ügyfelei igényeit, és az a célja, hogy a lehetõ leggyorsabban megadja a választ ezekre az
igényekre. Ennek egyik látványos példája a 2015-ben bevezetett FreshCorner
koncepció, melynek köszönhetõen már

nem egyszerû benzinkútra érkezik az
ügyfél, hanem egy olyan modern, kényelmesen berendezett kiskereskedelmi
egységbe, ahol a tankolás mellett bevásárolhat, megihat egy kiváló kávét és elfogyaszthat egy remek szendvicset. A
koncepció sikeres, immár 40 ilyen töltõállomás van az országban, és hamarosan
700 FreshCorner lesz a régióban. Hasonlóan gondolkodik a MOL az elektromos autózással kapcsolatban is. A MOL
szakemberei tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a közlekedés gyökeresen átalakul a következõ években-évtizedekben: az alternatív üzemanyagok így az elektromos áram - szerepe jelentõsen nõ majd.
Az elektromos autók persze még
nem alkalmasak arra, hogy rövid idõtávon belül kiszorítsák a benzin- vagy
dízelüzemû jármûveket: ám arra fel
kell készülni, hogy a számuk akár néhány éven belül is többszöröse lesz a
mostaninak. Egyre csökken az elektromos hajtású autók akkumulátorainak feltöltéséhez szükséges idõ, miközben növekszik e jármûvek hatótávolsága is. Eközben az elektromos
vagy hibrid hajtású autók árban is egyre versenyképesebbé válnak a benzines vagy dízel társaikkal szemben.

A MOL minden szempontból készen áll arra, hogy az e-üzemanyagok
értékesítésében vezetõ szerepet vállaljon: a vállalat 2012-ben nyitotta
meg Budán, az Istenhegyi úton az elsõ "zöld" töltõállomását, amely az országban elsõként elektromos villámtöltõ állomással is várja az autósokat.
A MOL képes az e-autózáshoz kapcsolódó villamosenergia-igény kiszolgálására is. Talán kevésbé ismert, de a
vállalat 2010 óta rendelkezik villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel és saját villamosenergia igényén túl egyéb
nagyfogyasztókat is ellát. Így a megtermelt, illetve megvásárolt villamos energiát a megfelelõ logisztikai rendszeren
keresztül el tudja juttatni az autósoknak.

Az eddig végrehajtott fejlesztések révén pedig a MOL-nak a rendelkezésére áll az a tudás, szakértelem és partneri
kör, amellyel magas színvonalon meg
tud felelni az e-közlekedés kapcsán felmerülõ - és egyre erõsödõ - igényeknek.
Természetesen a közvélemény még
mindig leginkább a benzinkutakra gondol
a MOL kapcsán, ugyanakkor azt is be
kell látni, hogy a villamos energia pontosan olyan üzemanyag, mint a benzin
vagy a dízel, még akkor is, ha egyelõre viszonylag alacsony a súlya a közlekedésben. Éppen ezért a MOL komoly lehetõségként tekint rá, és készen áll arra, hogy
ezen a területen is meghatározó szereplõ
legyen, magas színvonalon kiszolgálva a
közlekedõk igényeit.

Meghosszabbították az ingyenes látásellenõrzést
mazkodik a mi látásunkhoz. A meghosszabbított programban e térítés nélküli szolgáltatás ingyenes látásellenõrzésbõl és szaktanácsadásból áll. A
kampány adta lehetõségeken túl térítésmentesen végezzük minden páciensnek a szemfenék és glaukoma vizsgálatát, a szemnyomás mérését, cukorbetegek szûrését, valamint a teljes körû szemészeti vizsgálatot.
Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítõ, vagy csak egyszerûen
kíváncsi, hogy milyen a látásélessége keresse fel optikánkat.
Mindkét üzletünkben várjuk régi és új pácienseinket magas szintû szolgáltatást nyújtva. Szemész szakorvosok, diplomás optomeristák, kontaktológusok és szakképzett látszerész mesterek segítségével végezzük a computeres látásvizsgálatot, kontaktlencse rendelést, szemfenék vizsgálatot,
gyermek szemészetet

A nagykanizsai Sashalmi Optikában meghosszabbították az ingyenes szûrõprogramot. December 15-ig lehet jelentkezni.
A Sashalmi Optika vezetõsége úgy döntött, hogy a nagy érdeklõdésre való tekintettel meghosszabbítja a szûrõprogramot.
A látásellenõrzés során nagyon fontos, hogy nem csak a fénytörési hibára, hanem egyéb egészségügyi problémára is fény derülhet. A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya vagy a nem megfelelõ látásjavító eszköz viselése. Szinte minden korosztály érintette, mert az élet és munkakörülmények változásával
egyre több embernek van szüksége korrekcióra. Az élet ugyanis nem alkal-
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
December 12. 17.30 óra
FINN KISKARÁCSONY - Filmvetítés,
szellemi vetélkedõ, finn karácsonyi sütemények és italok kóstolása. Vezeti:
Vincze József. Szervezõ: a Nagykanizsai Magyar-Finn Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A belépés
DÍJTALAN!
December 12. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Francis Veber: BALFÁCÁNT VACSORÁRA - vígjáték. A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Zalaegerszeg elõadása. Szereplõk: Besenczi Árpád,
Kiss Ernõ, Lõrincz Nikol, György János, Baj László, Szakály Aurél, Kovács
Olga. Belépõdíj: 3800 Ft.
December 14-15.
Gyermekszínházi bérlet - RÓZSAVITÉZ - kalotaszegi magyar népmese. A
Magyar Népmese Színház elõadása
December 14. 10 óra Mazsola bérlet, 14
óra Tapsi bérlet. December 15. 10 óra
Táltos bérlet, 14 óra Manó bérlet.
Belépõdíj (pótszék): 800 Ft.

December 8. 18 óra
KALANDOZÓ KANIZSAIAK - Jössz
velem? - Szûcs Imre plébános elõadása
Utazásairól, zarándokútjairól mesél az
atya. Hallhatunk többek között a lengyelországi, és a szentföldi útjáról is. A
belépés DÍJTALAN!
December 11. 17 óra
SÜNI ÉS A KISLÁNY - bábelõadás
A budapesti Nefelejcs Bábszínház elõadása. Egy kedves téli mese a sünirõl,
aki mindig arra vágyott, hogy megsimogassák, és a kislányról, aki meglátta, hogy mi rejlik a szúrós tüskék mögött. Klasszikus bábelõadás, nagyméretû bábokkal, orosz népmese nyomán.
Belépõdíj: elõvételben: 800 Ft, a helyszín: 1000 Ft.
December 15. 19 óra
KANIZSAI PÓDIUM: Nyiratkozások
- Sörgyári capriccio - monodráma. A
Theaterrepublik Ungarn elõadása. A
belépés DÍJTALAN!

December 8. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat 3/3. AZ
ORFF ÜTÕEGYÜTTES KONCERTJE.
Belépõdíj: 800 Ft.
December 9. 18 óra
Hadtörténelmi esték sorozat
ZRÍNYIEK A KÉPZÕMÛVÉSZETBEN - vetítettképes történelmi elõadás.
Elõadó: dr. Hausner Gábor. Programkoordinátor: Kocsis Edit, 06-30/4001540.
December 9. 18 óra
Borbély Mihály: POLYGON - Lemezbemutató koncert
Borbély Mihály - szaxofon, tárogató,
klarinét,basszusklarinét, furulyák;
Lukács Miklós - cimbalom; Dés András - ütõhangszerek. Belépõdíj: 1 000
Ft.

2016. december 8.

Generációk ha összecsapnak

az I. Nagykanizsai Generációs
Sakk Csapatbajnokságot, melyen
a végsõ helyezések sorsa végül az
utolsó fordulóban, annak is utolsó mérkõzésen, nagy küzdelemben dõlt el: a Télapó csapatának
elsõ táblását, Szabó Istvánt nagy
meglepetésre legyõzte a harmadik helyezett, Shakespeare csapatából Õri Árpád (képünkön a
nagy csata egyik jelenete, jobbról
a gyõztes Õri Árpád).
I. Nagykanizsai Generációs
Sakk Csapatbajnokság, végered-

mény: 1. Télapó csapata (Szabó
István, Szilárd Imre, Felde Bence,
Kálovics Zoltán) 5,5 pont, 2.
Erõt, egészséget! csapata (Tarr
Ernõ, Szurok Béla, Haselbach
Dávid, Nagy Ádám) 4,5, 3.
Shakespeare csapata (Õri Árpád,
Joó Zsombor, Joó Botond) 2.
***
MTK Budapest (3.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
II (8.) 7:5
NB I B-s sakk csapatbajnoki-mérkõzés, 2. forduló, Budapest.

Kanizsai gyõztes: Sipos János.
Döntetlent játszó kanizsaiak:
Galyas Miklós, Bodó Norbert,
Krutti Valér, Alex Krstulovics, Orsó Miklós, Kobán Bálint, Ladányi
Zsolt, Varga Richárd.
AZ MTK csak azt tette, amit az
elsõ fordulóban, vagyis lehozta
meccsét hét ponttal, igaz, a kanizsaiak sem álltak rosszul. Mindössze a nyolc remijük közül kellett
volna legalább kettõnek a javukra
fordulnia, hogy legalább döntetlennel zárjanak.
Aquaprofit-Nagykanizsai
TSK II (6.)  Gyõri Elektromos
(10.) 7:5
NB I B-s sakk csapatbajnoki mérkõzés, 3. forduló. Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Krutti Valér, Sipos János, Ladányi Zsolt,
Haselbach Dávid. Döntetlent elért
kanizsaiak: Bodó Norbert, Alex
Krstulovic, Boris Markoja, Orsó
Miklós, Papp Nándor, Varga Richárd.
A nagykanizsai második számú
sakkcsapat megszerezte elsõ gyõzelmét a szezonban, amivel két helyet lépett is elõre a tabellán.
P.L.

Akadémiai pofonparti
Nagykanizsán a Botos András
Ökölvívó Akadémia rendezte
meg a Nyugat-dunántúli régiós
ökölvívó verseny következõ fordulóját.
A rendezvényen 16 pár mérkõzött meg egymással, a bokszolók pedig a házigazda kanizsaiak mellett Balatonlellérõl,
Gyõrbõl, Kõszegrõl, Szombat-

helyrõl és Zalaegerszegrõl érkeztek.
A nagykanizsai akadémia versenyzõi közül Major Róbert ifjúsági 75 kg-ban, Baranyai József (képünkön) pedig junior 75 kg-ban
diadalmaskodott. Baranyai egyben
megkapta a torna legtechnikásabb
versenyzõjének járó trófeát is.
P.L.

A rutinszerzés idejét élik az ülõröplabdások
Vácon került sor a 2016-2017es honi ülõröplabda bajnokság
alapszakaszának második fordulójára, amelynek keretében
tíz mérkõzést rendeztek.
Nagyobb meglepetések nélkül
zajlott le a torna csakúgy, mint az
õszi elsõ  agárdi  játéknapon. A
nagykanizsai Hamburger SE
megfiatalított csapattal vágott neki a bajnokságnak, de lelkesedé-

sük dicséretet érdemlõ, még ha a
három legutóbbi meccsükön ki is
kaptak. A kanizsai együttes a hetedik helyen áll.
Magyar Ülõröplabda bajnokság,
2. forduló, Vác. A kanizsaiak eredményei: Nyíregyházi Sportcentrum
 Hamburger SE Nagykanizsa 3:0
(6, 8, 14), Mozdulj SE Vác  Hamburger SE Nagykanizsa 3:0 (9, 6, 7)
OKI Feniks Kikinda-Hamburger SE Nagykanizsa 3:0 (13, 8, 8)

Az állás: 1. Nyíregyházi Sportcentrum 18 pont (18:2), 2. OKI
Feniks Kikinda 15 (16:3), 3. Mozdulj SE Vác 12 (12:7), 4. Humanitás SE Tatabánya 9 (11:9), 5. MTK
Budapest és Vasas 3-3 (3:12-3:12),
7. Hamburger SE Nagykanizsa
(Landek Laura, Bazsó András, Balogh Márton, Melles Lívia, Havasi
Péter, Balogh Miklós, Chrenkó József, Varga István, Balogh Imre) 0
(0:18). (P.L.)
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Gyártásvezetõ asszisztens

szakirányú

Minél elõbb öntsenek otthon tiszta
vizet a pohárba, és béküljön ki a
párjával. Testben-lélekben megújulva készülõdjenek az ünnepekre.

megegyezés szerint

Pénzügyi ügyintézõ

szakirányú

megegyezés szerint

Könyvelõ

szakirányú

megegyezés szerint

Raktárkezelõ

szakirányú

megegyezés szerint

Recepciós

szakirányú

megegyezés szerint

Pincér

szakmunkásképzõ

megegyezés szerint

Habszabász

szakmunkásképzõ

megegyezés szerint

Gyártósori összeszerelõ

betanított munkás

megegyezés szerint

Anyagmozgató

betanított munkás

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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IV.20.V.20. Bika

(93) 666-666

Sosem kellett önnek egy-egy jó ötletért a szomszédba mennie. Most különösen szüksége lesz rá, ha nem akarja,
hogy idõ elõtt kiürüljön a bukszája.
V.21.VI.21. Ikrek
Hamarosan olyan érdekes emberekkel találkozhat, akik felvillanyozzák a
hétköznapjait. Egyikük számára nélkülözhetetlenné válik a személye.
VI.22.VII.22. Rák
Mindig is jól tudta képviselni a saját érdekeit. Most azonban némileg
változik a helyzet, mert egy bonyolult vitába keveredhet.
VII.23.VIII.22. Oroszlán
Törõdjön magával is, ne csak mások gondját-baját tartsa szeme elõtt.
A bolygóállás szerint még karácsony elõtt jutalomra számíthat.
VIII.23.IX.22. Szûz
Ha van gyermeke, és különleges kéréssel fordul önhöz, ne idegeskedjen. Teljesítse a kérését, hogy szép
karácsonya legyen.
IX.23.X.22. Mérleg
Szerencsésnek mondhatja magát.
Bármit kitalál, minden kívánsága teljesülni fog. A párkapcsolati gondjait
azonban ideje lenni rendezni.
X.23.XI.22. Skorpió
Ha szükséges, magabiztosan tudja
érvényesíteni az érdekeit. Mivel ezzel tisztában vannak ismerõsei, nem
akadályozzák a munkájában.
XI.23.XII.21. Nyilas
Olyan barátokkal hozhatja össze a
véletlen, akiktõl nem tud megszabadulni. A közös hobbi egy idõre összekapcsolja önöket.
XII.22.I.20. Bak
Hajlamos lesz a nosztalgiázásra
ezekben a napokban. Örömét tetézi
majd egy váratlan találkozás is a régi barátokkal.
I.21.II.19. Vízöntõ
Ha az álláskeresõk táborát gyarapítja,
hamarosan ez a helyzet is változhat.
Csak forduljon gondjával a barátaihoz. Meglátja, segíteni fognak.
II.20.III.20. Halak
Számtalan elintézni való feladat vár
önre ezekben a napokban. Megoldásukhoz csak akkor fogjon hozzá,
ha legyõzi a türelmetlenségét.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Lentiben
volt
kanizsai
derbi is
Megkezdõdött a teremlabdarúgó idény, s ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint
hogy egyre több dobogós focicsapatról kerülnek fel képek a jól ismert közösségi
oldalra.

2016. december 8.

Lesz azért mit átbeszélni...

Az UFC az utolsó õszi fordulóban a sereghajtó Türje SE-hez látogatott és Gombos Zsolt tanítványai (László Á. - Boros, Péter,
Papp T. /Kotnyek I., 79./, Hóbor,
Ujvári, Kiss J. /Orbán A., 46./,
Rácz Sz., Ágoston /Kisharmadás
G., 58./, Szalai D. /Zsirai P., 42./,
Nagy B. összeállításban) igazi gólfesztivált rendeztek, hiszen végül
8-0-ra gyõzték le vendéglátóikat.
A találatokon Nagy Bence (40.,
79., 84.), Kisharmadás Gábor (61.,
63.), Zsirai Péter (44.), Boros Zoltán (70.) és Ujvári Máté (78.) osztoztak.
A Kiskanizsai Sáskák a halasztott 14. forduló keretében a végül
harmadikként telelõ Lenti TE
Sport 36 vendége volt és a Munkácsi  Ötvös, Ganzer, Mulasics,
Horváth G., Dolmányos, Piecs,
Somogyi D., Farkas M., Pál M.,
Szabó I. felállásban mindössze 1-0
vereséget szenvedtek úgy, hogy tulajdonképpen a kispadjukon csak a
cserekapusuk foglalt helyet. A
Sneff Ferenc vezette gárda így a

10. helyrõl várhatja a tavaszi folytatást.
 Ha maximálisan nem is, de
alapvetõen elégedett lehetek az
õszi idényünkkel, hiszen gyakorlatilag ott vagyunk, ahová azt terveztük  kezdte Gombos Zsolt, az
UFC Nagykanizsa szakvezetõje,
egyben az egyesület szakmai igazgatója.  Ahogy azzal számolni lehetett, a bajnokságban ezúttal is
volt 6-7 együttes, mely a többiektõl valamelyest ellépett, ráadásul
mi ebbõl az élmezõnybõl is eljöttünk az éllovas Csáccsal. Úgy vélem, az elsõség majd e két csapat
között dõlhet el. Visszatekintve az
elmúlt hónapokra, az elsõ fordulóbeli lövõi vereséget nagyon sajnálom, mint ahogy a Csács-NSE,
Semjénháza ellen az egymást követõ fordulókban elhullajtott pontjainkat is. Ami viszont jó elõjel lehet számunkra, hogy eddig tavaszszal mondhatni hagyományosan
jobban szerepeltünk.
 Ha már a tavasz szóba került,
érkezhet erõsítés?
 Én szeretném, ha tudnánk erõsíteni, ebben az ügyben is le fogunk
ülni a napokban az elnökséggel,
mert át kell beszélnünk fontos dolgokat. Azt mondom, csapatként
most valóban nem vagyunk roszszak, de ellenlábasunknak egyénileg azért szerintem vannak jobb játékosai. Ráadásul ha picit elõrébb
tekintünk és valóban egy esetleges
bajnokságnyerés után jönne egy

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

VEGYES

Sandon két családi ház haláleset
miatt eladó. Érd.: 0630-398-3132
(7790K)

Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,
stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7763K)
Hollóházi, Zsolnay, Herendi
porcelánok vétele készpénzért
Nagykanizsán: Érd.: 06-30-3328422 (7764K)

Skótjuhász
kiskutya
kan
TRICOLOR színû, három hónapos

Lentiben például a IX.
Sporttigris Nemzetközi Teremlabdarúgó Tornát rendezték és

a legjobb négy közé két kanizsai legénység, a Metaxa MP,
valamint a Winners Victória
(képünkön együtt a két társaság) is bejutott a csoportkör, a
középdöntõs fázis, valamit a
negyeddöntõk
csatározásai
után.
Következhetett aztán a
nagykanizsai derbi, melyen a
Metaxa MP 8-2-re gyõzött a
Winners Victória ellen, így
elõbbi a döntõbe került, utóbbi pedig a harmadik helyért
mérkõzhetett. A Winners hétméteresekkel nyert végül a
kisdöntõben (1-1 után) a Csizmás Kandúrok ellen, míg a
Metaxa büntetõkkel maradt
alul (3-3-at követõen) a
Lucullus Sörözõ együttesével
szemben.
P.L.

A labdarúgó megyei labdarúgó bajnokságokban a közelmúltban zárultak a küzdelmek és az
elsõ osztályban nem is alakult
rosszuk a kanizsai csapatok
helyzete, hiszen az UFC Nagykanizsa a tabellán gólkülönbséggel
szorul a második helyre, míg a
Kiskanizsai Sáskák idõnként régen látott gólszüretbe kezdett.

osztályozó, nekem már ezzel is illik
fejben foglalkoznom. Akárki is lenne a bajnok a megyében, lennének
bizony olyan ellenlábasok, akikkel
szemben... No de inkább egyelõre
ezt a gondolatmenetet ne folytassuk, maradjunk annyiban, hogy
szeretnénk bajnoki címet szerezni,
ehhez a tudásunk mellett ugyanakkor kell egy pici szerencse is.
Néhány kilométerrel arrébb, a
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák
SE trénerét, Sneff Ferencet is megkérdeztük az õszi fordulókról.
 Tulajdonképpen hoztuk azon
formánkat, melyet a korábbi idényeinkben is szoktunk  fogalmazott a kiskanizsaiak edzõje. 
Amely meccsekkel úgy kalkuláltunk, hogy inkább hozunk kellett
volna, azokon nem ment annyira,
míg az ellenkezõ elõjelûeken
többször is remekeltünk, akár a
mutatott játékról volt szó, akár az
eredményességet vizsgáljuk. Az
is igaz, hogy talán még soha enynyire nem voltunk eredményesek
elöl, ugyanakkor sokat is kaptunk hátul. Kicsit jobban odafigyelve a mostani 14 helyett akár
18 pontunk is lehetne. Ennek
megszerzésére azért is lett volna
esélyünk, hiszen ahogy már említettem, önmagunkhoz mérten
ezúttal sok gólt szereztünk. Szeretnénk a továbbiakban a mondhatni már szokásos betegségünkön felül emelkedni, vagyis azokat a meccseket, melyek igazán
fontosak számunkra és amelyeken esélyünk is van, hoznánk a
jövõben.
A megyei második vonal Déli
csoportjában a Miklósfa SE a
nyolcadik pozícióban telel. A harmadosztály Déli csoportjában a
15. forduló után pedig az dõlt el,
hogy a Palin FC a stabil középmezõnybeli szereplésével a hatodik, a
Bagola VSE viszonylagos zárkózásával a kilencedik, míg a Bajcsa
SE mélyrepülésével a tizenhatodik
helyen zárt.
P.L.
eladó.
(7765K)

Érd.: 06-30-278-0312

Apróhirdetését még feladhatja!

Adventi Véradóhét
Magyar Vöröskereszt (Nk, Sugár u. 28.)
2016.12.12. (hétfõ) 12:00  16:00 óra. 2016.12.13. (kedd) 12:00  16:00 óra.
2016.12.14. (szerda) 14:00  18:00 óra. 2016.12.15. (csütörtök) 14:00 
18:00 óra. 2016.12.16. (péntek) 11:00  14:00 óra
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Házigazda siker az emléktornán

Hárman az élen
A Kanizsa Teniszcentrumban az INTERSPAR 3. pontszerzõ nyílt amatõr páros teniszverseny volt a kanizsai sorozat újabb állomása, melynek
keretében 28 induló (a 16
nagykanizsai mellett 7 zalaegerszegi, 2-2 marcali és nagyatádi, 1 csurgói) vívott 30 mérkõzést a program során.

A futsalos Zsigmondy KupaVIII. Fekete Szabolcs Emléktorna küzdelmeit rendezték a Zsigmondy-csarnokban a város (közép)iskolai focicsapatainak részvételével.
A döntõbe végül a Zsigmondy I
és a Cserháti legénysége jutott,
ahol az 1-1 eredmény után büntetõrúgásokkal a Zsigmondy I (képünkön) nyert 3-2-re.
A futsal szabályai szerint lebonyolított torna végeredménye: 1.
Zsigmondy Szakképzõ Iskola I, 2.,
Cserháti Sándor Szakképzõ Iskola, 3. Batthyány Lajos Gimnázium,
4. Zsigmondy Szakképzõ Iskola II,
5. Thúry György Szakképzõ Iskola, 6. Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium.
A kupa különdíjasai. Gólkirály:
Túri Dániel (Zsigmondy I) 5 találattal. Legjobb kapus: Zavacky

Áron (Batthyány). Legjobb mezõnyjátékos: Bagó Benedek (Cserháti).
Képünkön a Zsigmondy I gyõztes csapata. Álló sor (balról): Szili
Dominik, Takács Gergõ, Kepe Tibor egykori NB I-es futballista

(díjátadó), Szabados Olivér, Németh Erik. Guggolnak (balról):
Turi Dániel, Gyuranecz Ferenc,
Salamon Balázs (kapus), Szabó
Gergõ.
P.L.

Zárult a cselgáncs Kanizsa Bajnokság

Ötödik esztendeje már, hogy a
több klub részvételével tartott négy

judokáit a végsõ megmérettetésen.
A legfiatalabb és a felnõtt korosztályban 14 tabellán folytak a
küzdelmek. A versenyt a már megszokott év végi Newaza Open
(nyílt földharc) mérkõzései zárták,
melyben ifjúsági és felnõtt korú fiatalok mérkõztek egymással. Kilenc korosztályban zajlottak a küzdelmek. A negyedik fordulón a ka-

fordulós sorozatban az egész évben
összegyûjtött pontok alapján kiderülhet, hogy ki lett az év Kanizsa
Bajnoka, valamint bajnokcsapata.
Az elõzõ fordulóhoz képest ezúttal kisebb létszámmal indult a
verseny, ezúttal a somogyszobi és
az NTE csapatai mellett az NTECsurgó másodízben indította

nizsaiak 9 arany, 9 ezüst és 7
bronzérmet szereztek, míg Somogyszob csapatának 5 elsõ, 4 második és 1 bronzérem jutott.
Az NTE 1866 egyéni eredményei
a versenyen. Aranyérmesek: Lipódi
Márton, Szeghy Tamás, Csetneki
Barnabás, Garai Nimród, Nagy Adrián, Kovács Zoltán, Simon Barna-

A Nagykanizsai TE 1866 cselgáncs szakosztálya és a Jigoro
Kano Alapítvány a Kanizsa
Centrum Mozgásközponti termében rendezte a 2016. évi Kanizsa Bajnokság negyedik, záró
fordulóját.
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bás, Mester Marcell. Ezüstérmesek:
Horváth Medox, Kovács Ákos,
Gombor Alexandra, Garai Emese,
Lakner Tamás, Lipódi László, Nagy
Krisztofer, Bodorik Janka, Ludnik
Máté. Bronzérmesek: Tóth Barnabás, Musztács Izabella, Grabant Máté, Gombor Máté, Kõrösi Balázs,
Ludnik Máté, Bodorik Janka.
A négy fordulóban elért, összesített pontszámok alapján Kanizsa
Bajnokai. Férfiak. Arany: Mester
Marcell, Ludnik Máté, Simon Barnabás, Nagy Krisztofer, Lipódi
László, Lakner Tamás, Nagy Adrián, Tóth Barnabás. Ezüst: Kovács
Zoltán, Grabant Máté, Garai Nimród. Bronz: Kõrösi Balázs, Szeghy
Tamás. Nõk. Arany: Bodorik Janka, Garai Emese. Ezüst: Musztács
Izabella. Bronz: Gombor Alexandra.
Minden csapatból a legtöbb pontot elért versenyzõ vehette át a Kanizsa Bajnoka címmel is járó kupát. NTE 1866 - Nagy Krisztofer
50 pont. Zalaegerszeg - Ódor Patrik 32. Somogyszob - Kõnig Hanna
35. Nagyatád - Rácz Vivien 14.
Lendva - Sasa Grubic 21.
A négy forduló összesített pontozása alapján az idei esztendõ bajnokcsapata a Nagykanizsai TE
1866 lett 588 ponttal.
P.L.

Amint azt megtudtuk, a szervezõk szerint a legutóbbi versenynél is erõsebb mezõny jött össze,
a remek meccseket pedig mind
érdeklõdõ kíséri figyelemmel.
A döntõt a fiatal zalaegerszegi Balázs Bence  Paál Barnabás páros nyerte a nagyon jól
játszó Lévai Csaba  Tóth Attila nagykanizsai duó ellen.
A nagykanizsai versenyek
(67 verseny) 1800. nevezõje a
marcali Nagy Béla-Gáspár
László egység lett, akik egyben
a vigaszág döntõjét meg is
nyerték a nagyatádi Pápa Sándor-Rácz Attila ellen.

Végeredmény: 1. Balázs
Bence-Paál Barnabás (Zalaegerszeg), 2. Lévai Csaba-Tóth
Attila (Energia Szabadidõsport
Klub, Röpte TC), 3. Szakács
Attila-Gulyás Roland (Zalaegerszeg) és Vukics Balázs-ifj.
Csalló János (Energia Szabadidõsport Klub, Zalaegerszeg).
A szabadtéri pontverseny díjait most adták át, az elsõ Péntek Istvánnak (Kanizsa TC; 50
pont), a második Rácz Attilának (Nagyatád; 50), valamint a
harmadik Molnár Józsefnek
(Zalaegerszeg; 40).
A fedett pályás pontverseny
állása 3 forduló után: 1. Nagy
Béla (Marcali), Balázs Bence
(Zalaegerszeg) és Paál Barnabás (Zalaegerszeg) 45-45 pont,
4. Lévai Csaba (Energia Szabadidõsport Klub), Szakács
Attila (Zalaegerszeg), Gulyás
Roland (Zalaegerszeg) 40-40
pont.
P.L.
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától. w Deszkák különbözõ méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidõvel.

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden kedves
ügyfelünknek!

Nagykanizsa, Király u. 31/H Tel.: 06-30-936-3923
(A buszpályaudvarral szemben, a rózsaszín négyemeletes házban, a Pecsenyetanya mögött.)

Nyitva: hétfõ-péntek 7.30-17.00, szombat: 8.00-12.00
Adventi vasárnapokon is nyitva: 9.00 - 12.00

Szaloncukor ajánlatunk
w Baileys likõr
w capuccino likõr
w tojáslikõr
w meggylikõr
w kókuszlikõr
w rumpuncslikõr
w banánkrémes
w marcipán
krémes
w tejkrémes
w pisztáciakrémes
w mogyorókrémes
w gumicukros
w zselés
w vajkaramell
w rum ízû
w kókusz
w eper
w marcipán
w gesztenye
w banán
w diabetikus
w vadász
feketeerdõ tej

w vadász
étcsokoládés
w marcipános
függelék
w brandy orange
függelék
w mogyorós
függelék
w toffee függelék
w kávékrémes
függelék
w pisztáciás
függelék
w konyakmeggy
függelék
w konzum
kétrétegû
4 ízben
w bevonat nélk.
konzum
w tejkaramell
w meggy-marcipán ízû
függelék
w rum ízû
függelék

a készlet erejéig!

KAR

ÁC

aján SONYI
latun
a kés
k
zlet e
rejé
ig!

Toffee
(3992 Ft/kg)
Tchibo kávé 250gr
(1756 Ft/kg)

499 Ft
439 Ft

Habkarika kapható!
Viszonteladóknak
kedvezmény!
Születésnapra,
névnapra táblacsokoládék
desszertek, ajándékcsomagok, nagy választékban
kaphatók!

Szombaton
és vasárnap
szaloncukor kóstoló!
Diabetikus
és gluténmentes
szaloncukor kapható!

