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Szeretne rengeteg pénzt
megtakarítani házépítése,
lakásfelújítása során?
Garantálom a legalacsonyabb beruházási költségek elérését a kivitelezõk
megversenyeztetésével. Szigorú pályáztatás, beruházás-lebonyolítás, építési mûszaki ellenõrzés. Épületenergetikai tanúsítás. Mûszaki vezetés.
Balassa Béla építész vezetõ tervezõ
30/9019013, balassabela@chello.hu
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A keresztény
Jób ünnepén
A tanévkezdés elõtti utolsó csöndes napok egyikén tartotta meg hagyományosan a piarista nagycsalád
a rend alapítójának, Kalazanci
Szent Józsefnek ünnepét. A kápolna
Királyi Pál utcai környezete is éppen ezidõtájt újult meg. A koncelebrációs misét vezette és a szentbeszédet mondta az a bencés atya, aki a
Collegium Musicum Jaurinense, a
gyõri Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium és Kollégium Ének- és
Zenekarának karnagya.
A piarista rend alapítója megérte,
hogy minden munkája elpusztult.
Ezért volt olvasmánya a Kalazanci misének Jób története. Kelemen Áron
atya a tizenhetedik századi jezsuita
énekelt iskoladrámák, azaz oratóriumok ismerõjeként fûzött gondolatot
hozzá. Giacomo Carissimi ugyanis –
akinek mûveit évrõl évre nagy kedvvel
és tehetséggel adják elõ a gyõri gimnazisták – Jób történetét lényegre törõen
tömörítve zenésítette meg. A hosszantûrését próbára tevõ rossz híreket,
csúcspontjukként gyermekei halálhírét
maga a Kísértõ közli az apával. Jóbot
fájdalmában Isten angyala erõsít, hogy
ki tudja mondani: Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve…
Áron atya felhívta a figyelmet arra,
a rossz hír hozóját hogyan utasítja távozásra az angyal: Vade, vade, Spiritus malus, azaz: Távozz, távozz, Gonosz lélek! Bizony, a jólértesültség
máza alatt minket is ezernyi negatív
információ bombáz. Ismerjük föl hát
mi is bennük a kísértést, amely Istennel próbálna minket szembefordítani.
Amihez a kedves olvasó is hozzáteheti a maga tapasztalatát. Azokat a
szánnivalókat, akik – már-már betegesen – mindenben a rosszat keresik. A
médiából áradó tragédiákat – miközben tudjuk, nem a világ lett rosszabb,
csak a hírközlés gyorsabb. Azokat az
ismerõsöket, akik csak arról tudnak
beszélni, mit hogyan nem lehet. Akik
ugyancsak rászorulnak Muhammad
Ali mondására: A lehetetlen nem létezik. És Giacomo Carissimi mondatára: Vade, vade Spiritus malus!
P.J.

Ajánljuk magunkat – Sanghajba
Nemrégiben olasz befektetõkkel tárgyalt Cseresnyés Péter
polgármester, a napokban pedig
a Vállalkozók és Munkáltatók
Országos Szövetségének közremûködésével Kuti László sanghaji magyar fõkonzullal folytatott megbeszélést a város gazdaságfejlesztési lehetõségeirõl.
A találkozón részt vett Lõrincze
Péter, a VOSZ elnöki tanácsadója,
nemzetközi igazgató, a Nagykanizsán megrendezett szlovén-magyar üzletember találkozó létrejöttének egyik fõ szervezõje, Varga
Julianna nemzetközi és szakkép-

zési igazgató, valamint Doucha
Ferenc, a VOSZ megyei elnöke.
A tartalmas egy órában a fõkonzul sok konkrétumot tudott meg
Cseresnyés Péter polgármestertõl
a logisztikailag rendkívül kedvezõ
helyen fekvõ városunk helyzetérõl, humánerõforrásáról és lehetõségeirõl. Kuti László többek között elmondta, az a megbízatása,
hogy Magyarország gazdasági érdekeit képviselje Kína legfejlettebb régiójában – melynek központja a 23 millió lakosú Sanghaj
városa –, és még a Jangce folyó
deltájában található másik négy
tartományban. Abból a térségbõl

indul ki az Európába irányuló befektetések jelentõs hányada, és az
ott elhelyezkedõ cégek szeretnének leginkább együttmûködni velünk. Meggyõzõdése, Nagykanizsa egy nagyon fontos együttmûködõ partner lehet több ágazatban
is, hiszen rendelkezik mindazokkal a kiváló adottságokkal, amelyek a potenciális kínai befektetõk
számára érdekesek, hasznosak lehetnek. Cseresnyés Péter megjegyezte, érdeklõdés esetén támogatják a kínai cégek letelepedését, a
munkahelyteremtést.
B.E.
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Nagykanizsai
betonüzemmel bõvíti
kapacitását a TBG
Hungária-B
Beton Kft.
A DDC Cégcsoport betongyártó leányvállalata, a TBG
Hungária-Beton Kft., a Zalaút
Beton Kft. nagykanizsai üzemének megvásárlásával Nagykanizsa vonzáskörzetére is kiterjesztette tevékenységét.
A Nyugat-Dunántúlon korábban
Szombathelyen, Balatonbogláron
és Kaposváron rendelkezett üzemekkel a társaság, amely az új telephelynek köszönhetõen ezt követõen, Zala és Somogy megye déli
részére is eljuttathatja termékeit.
A nagykanizsai üzem munkatársai a TBG állományában folytatják munkájukat, sõt a vállalat
szakértõi továbbképzések és gyárlátogatások keretében lehetõséget
kínálnak az új kollégáknak a vállalati receptúrák és minõségi elõírások elsajátítására. A szabványoknak és vállalati irányelveknek
megfelelõ termékminõség biztosítását a Beton Technológia Centrum Kft. munkatársai felügyelik.
A TBG piaci terjeszkedésének
jelentõségét növeli, hogy az építõanyagok iránti kereslet mintegy 40
százalékkal csökkent 2008 óta. A
DDC Cégcsoport ennek ellenére
folytatja befektetéseit és fejlesztéseit, mert ezekkel és a vevõk számára biztosított magas színvonalú
szolgáltatásokkal kívánja versenyképességét erõsíteni a vállalat.
Nemecz Zsuzsa, a TBG
Hungária-Beton Kft. ügyvezetõje
elmondta: „ez a beruházás is bõvíti
a DDC Cégcsoport teljes betontechnológiai vertikumot felölelõ kínálatát, amelynek részeként, a cement, a transzportbeton és a kavics
értékesítése mellett, betontechnológiai tanácsadást is nyújtunk.”
A DDC Cégcsoportról:
A négy társaság által alkotott DDC
Cégcsoport összesen közel 700 alkalmazottat foglalkoztat, éves árbevétele 2010-ben megközelítette az 50
milliárd forintot. A csoport tagjai a
Duna-Dráva Cement Kft., a TBG
Hungária-Beton Kft., a Dunai Kavicsüzemek Kft, valamint a Beton
Technológia Centrum Kft. A DunaDráva Cement Kft. Magyarország
piacvezetõ cementipari vállalata,
amely két cementgyárban folytat termelést, Beremenden és Vácott.
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Nagykanizsa – arccal a pályázatok felé
Cseresnyés Péter polgármester
a közgyûlés után tartott sajtótájékoztatóján a város jövõje szempontjából fontos napirendi pontokat emelte ki. Ha egy városról
pozitív hírek jelennek meg, az
mindenképpen jó a településnek.
A meghozott döntések Nagykanizsát pozitív kontextusba helyezik
– hangsúlyozta.
Több pályázaton való részvételt
fogadott el a testület, melyek, ha
közvetlen anyagi elõnyt nem is
hoznak, erkölcsi szempontból mindenképpen elõnyökkel járnak.
Elõször az „Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Programról” szóló elõterjesztést említette meg a polgármester,
mely nyitás jelent Horvátország és
Ausztria felé. Pontosan azokat a célokat segíti elõ, amelyeket a ciklus
kezdetén fogalmazott meg a városvezetés azzal, hogy térségközponttá
szeretne válni, és térségi együttmûködésre törekszik. A pályázat konkrét célja környezetvédelemmel kapcsolatos, a környezettudatos magatartás erõsítését és népszerûsítését
tûzte ki, és elsõsorban diákok tapasztalatszerzését teszi lehetõvé
Ausztriában. Egy olyan projekthez
csatlakozik ezzel a város, mely egy
tizenhat millió forintos keret felosztását teszi lehetõvé nagykanizsai diákok és nevelõk számára.
A másik pályázat a Hálózat Európában: helyi önkormányzatok találkozója a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása érdekében címû,
Európai Uniós projektben való részvételünket jelenti. Az együttmûködésben több külföldi ország, Németország, Ausztria és Oxford is részt
vesz. Költséget nem jelent, csak helyet kell adni a konferencia megrendezéséhez, ezáltal Nagykanizsát, és
városunkon keresztül Magyarországot is bemutathatjuk a külvilágnak,
az idelátogató vendégeknek. Mindkét pályázathoz a Kaán Károly Környezetvédelemi Egyesület segítségével sikerült csatlakozni.
A harmadik pályázat a Testvérvárosok polgárainak találkozói címû pályázaton való részvételünk-

rõl szól a jövõ évi Város Napján. A
pályázat anyagi támogatásával valósulhatna meg testvérvárosaink
bemutatkozása, és a testvérvárosi
együttmûködés bemutatása.
A fentieken kívül egy olyan pályázat kiírásáról is döntést hozott a
testület, melyben egy profi, nagy tapasztalattal rendelkezõ, pályázatírásban jártas cég jelentkezését várják. Feladataikhoz tartozna többek
között a brüsszeli pályázatokon való részvétel, a pályázatírás menedzselése, közvetlen európai uniós
fejlesztési források feltérképezése
városfejlesztési célok megvalósításának érdekében. A brüsszeli „kaszszában” az ilyen célokra elkülönített
76 milliárd eurónak mintegy fele fogyott el, melyre koordinátorként
közvetlenül pályázhatna városunk
gazdaságélénkítõ programokkal.
A választókerületi képviselõi keret
felosztásra került – folytatta más témával a polgármester. – Sikerült
minden egyes képviselõvel megegyezni abban, hogy fejlesztési célokra, közterületek, intézmények fejlesztésére használják fel. A hozzájuk
eljutott információk alapján azonnal

tudnak reagálni a kérésekre, így egykét hónap alatt kielégíthetik a saját
körzetükben felmerült igényeket.
Döntött a testület járda kiépítésérõl a Palini Iskolában. Az eredeti másfél milliós költségnél kicsit
drágábban, három és fél millió forintért, melybõl a szülõk felajánlása révén vélhetõen sikerül valamennyi pénzt megspórolni.
A sportrendeletét is módosította a
közgyûlés, melyre bizonyos jogszabályi értelmezés miatt volt szükség. Ha a
polgármesteri keretbõl például százkétszázezer forintot kért egy sportegyesület rendezvény, vagy jelentõs esemény finanszírozására, az eddigi gyakorlat szerint, 1990 óta a polgármester
engedélyével egy-két napon belül megtörtént az átutalás. Ez a lehetõség megszûnt volna, és pályázat benyújtásával
juthattak volna hozzá a támogatáshoz.
A közgyûlés döntése értelmében a régi
gyakorlat megmaradt, és aki gyorsan
ad, kétszer ad elv sem sérül meg. Tulajdonképpen nem történt semmi változás, a támogatáshoz továbbra is gyorsan hozzájuthatnak az egyesületek.
B.E.

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gazdasági ügyintézõ:
Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail:
kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint.
Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ:
László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216
Megjelenik: 21000 példányban.
ISSN 0865-3879

2011.10.07.

10:40

Page 3

Kanizsa – Krónika

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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tukból döntenek állampolgárságukról. Önök – dédszüleik generációjával ellentétben – sosem éltek Magyarországon. Mégis megmaradtak
magyarnak. Nagyszüleiknek, szüleiknek köszönhetõen megtanulták
nyelvünket, ismerik a hagyományokat, a magyar történelmet, és most
magyar állampolgárok lettek. Némi
elégtételt szolgáltatva õseiknek,
azoknak az embereknek, akik magyarnak születtek ugyan, de a történelem, vagy fogalmazzunk világosabban: a nagyhatalmi érdek közbeszólt, és egyik napról a másikra egy
idegen állam polgárai lettek.

Jogos jussukat kapták vissza
Újabb állampolgári eskü helyszíne volt a Vasemberház házasságkötõ terme. Ezúttal egy délvidéki házaspár, Jovanovity Nóra
és Jovanovity Borisa tett esküt
Cseresnyés Péter polgármester
elõtt. A hölgy 1976-ban, az úr
1978-ban született a vajdasági
Zentán, illetve Topolyán. Mindketten egyetemet végeztek, több
nyelven beszélnek.
Három kiskorú gyermekük az
eskütételt követõen szintén magyar állampolgárokká váltak.
A jegyzõkönyv aláírását követõen Cseresnyés Péter polgármester
e szavakkal köszöntötte új állampolgárainkat:
– Örülök, hogy állampolgársági

A trianoni szégyent Európa sosem moshatja le magáról, de a 91
évvel ezelõtti gyalázat fájdalmát az
önök döntése némileg enyhíti. Magyarságukat felvállalva magyarok,
magyar állampolgárok akartak lenni. És ezért tényleg köszönettel tartozunk önöknek. A nemzet ugyanis
így él tovább. Így egyesül, határoktól függetlenül. Lélekben, szellemileg, és mivel sokan letelepülnek választott hazájukban: fizikailag is.
Amikor elolvastam életrajzukat,
bevallom: elégedettség töltött el.
Mindketten – legyõzve számos
akadályt – egyetemet végeztek,
több nyelvet beszélnek, és ahogyan
ma divatos megfogalmazni: befutottak. Sõt, révbe értek, hiszen három gyermekük született, a régi

esküjük után elõször én köszönthetem így önöket: honfitársaim.
Egyszerû a kifejezés, mégis sokat
mondó, kivált magyar nyelven. Történelmünk, a mi közös történelmünk
nemessé csiszolta ezt a szót. Összetartozást, azonos sorsot, közös hazát
jelent. A trianoni határon átívelõ kapcsolatot magyar és magyar között.
Önök talán most éreznek némi
hálát és mondanának köszönetet,
hogy a magyar országgyûlés lehetõvé tette: a határon túli magyarok, a korábbinál lényegesen egyszerûbben és gyorsabban elnyerhessék az állampolgárságot.
Ám köszönettel és hálával inkább
én, pontosabban mi tartozunk. Önök
már ahhoz a generációhoz tartoznak, amelynek tagjai szabad akara-
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Magyarország hagyományai szerint nagycsaládot alapítottak.
Hatalmas felelõsség ez, és egyben példa is. Hiába háborog a világ, hiába ömlik ránk a médiából a
gazdasági válság megannyi negatív híre, hiába divatos ma inkább
karriert építeni, mint gyermeket
vállalni, önök dacolnak a korszellemmel. Remélem, gyermekeiket is
megtanítják a magyar szóra, ahogyan önöket is megtanították annak idején szüleik, nagyszüleik, és
megismertetik õket Szent István országának történelmével. Nekik is
tudniuk kell, honnan jövünk mi,
magyarok.
Örülök, hogy esküjüket itt,
Nagykanizsán tették le, a mi történelmi városunkban fogadtak hûséget új hazájuknak. Nagykanizsa
büszke arra, hogy nemzettársaink
közül sokan itt lesznek honfitársaink. Itt, az egykori Kolon megye
szívében találkozik számos sors –
erdélyi sors, vajdasági sors: magyar sors.
Nem ajándékot kaptak most, hanem jogos jussukat kapták vissza.
Talán egy új korszak kezdõdik életükben, személyes történetükben.
Ma visszavonhatatlanul részesei
lettek közösségünknek. A mi sorsunk az önök sorsa is, és mostantól
együtt formáljuk e haza sorsát.
Ehhez kívánok jó egészséget és
kérem Isten áldását mindannyiunkra – határon innen és túl.
B.E.

A jelzõrendszer hatékony mûködése az oktatási intézményekben
címmel szakmai napot szervezett
négy helyszínen, Zalaegerszegen,
Nagykanizsán, Keszthelyen és
Lentiben a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a
gyermek és ifjúságvédelemben
résztvevõ pedagógusok, szakemberek, illetve a jelzõrendszerben
résztvevõk számára.
A rendezvény célja az oktatási intézményekben megszaporodott iskolai erõszak és a fiatalkorúak sérelmére elkövetett szabálysértések,
bûncselekmények megelõzése, és a
törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladataik ellátásának megerõsítése
volt. A nagykanizsai konferenciát dr.
Egyed Péter, a Szociális és Gyámhivatal vezetõje nyitotta meg a
Medgyaszay Házban. Beszédében

többek között kiemelte: évente koordinációs értekezleten értékelik az
elõzõ évben végzett munkát. Az idei
értekezletre június közepén került
sor, és az ott elhangzottak alapján
határozták el, hogy még a tanévkezdés elõtt találkoznak annak érdekében, hogy az eddig megszerzett tudásukat, tapasztalatukat felfrissítsék.
Cseresnyés Péter polgármester
köszöntõjében megerõsítette, nagy
szükség van a jelenlévõk tevékenységére, hiszen nem múlik el
egyetlen nap sem anélkül, hogy ne
számolnának be ifjúságot ért erõszakról a híradások. A statisztika
szerint minden tizedik diákot ért
már valamiféle atrocitás, az ifjúsággal foglalkozó pedagógusoknak pedig kettõ-négy százalékát
agresszió a diákok részérõl. A társadalomnak össze kell fogni annak
érdekében, hogy ez a helyzet ne
fajuljon tovább. Közös a felelõssé-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az iskolai erõszak ellen

günk, az önök, a társadalom és a
család felelõssége – hangsúlyozta
a polgármester. Az elõadássorozatra felkért szakemberek – Salamon
Györgyi, a Családsegítõ Szolgálat
és Gyermekjóléti Központ módszertani vezetõje, Lesták Ferencné, a Zala Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatalának
gyermek és ifjúsági koordinátora,
Martonné Garányi Györgyi, a hi-

vatal szakellátási referense, Csuka
Erika, a kormányhivatal Fiatalkorú Bûnelkövetõk Pártfogó Felügyelõi Osztályának pártfogó felügyelõje, és Bükiné Papp Zsuzsanna, a Zala Megyei Rendõr Fõkapitányság rendõr századosa –, a
gyermekvédelem területén több
éves tapasztalattal rendelkeznek.
B.E.
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Kitüntetések az
erdész-sszakma
iránti hûségért

Az államalapító Szent István
ünnepe alkalmából Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át. A
tárcavezetõ beszédében hangsúlyozta, hogy bár a résztvevõk
mindegyike egy külön világ, de
közös bennük a szakmájuk
iránti elkötelezettség és hûség.
Szent István örökségérõl tanúskodik az ország új alaptörvénye a „Nemzeti hitvallás”,
amely rögzíti: „Vállaljuk, hogy
örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a
magyarországi nemzetiségek
nyelvét és kultúráját, a Kárpátmedence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és
megóvjuk.” – idézte Fazekas
Sándor a Vidékfejlesztési Minisztérium augusztus 20-ai ünnepségén.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a magyar vidéket
éltetik, akik a Kárpát-medence
természeti szépségeit, környezeti
kincseit, szellemi és anyagi értékeit védik. Magyarország ma is a
vidék kulturális és természeti
erõforrásaira támaszkodva újul
meg, egy olyan világban, ahol
sokáig úgy tûnt, hogy a silányság, az értékvesztés lesz az úr –
tette hozzá.
A nemzeti ünnepen a miniszter
köszönetet mondott azoknak, akik
munkájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy a talmi és a valódi értékek
harcában az utóbbi kerekedjen
felül. A köszöntõ beszéd után Fazekas Sándor állami és szakmai kitüntetéseket adott át. Az érdemesek
között A Magyar Köztársasági
Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Kovács Gyula, a
ZALAERDÕ Zrt. erdész-technikusa, az õshonos magyar gyümölcsfajták érdekében végzett értékmentõ és értékteremtõ munkájáért.
FATÁJ-online
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Zalai vadászati évadnyitó Soholláron

Fotók: origo
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A vadászatnak biztonságos és
szakmai alapokon nyugvó tevékenységnek kell lennie, a minisztérium és a társadalom célja és
érdeke, hogy megfelelõ szaktudás nélkül senki ne kezdhessen
vadászni – jelentette ki Kardeván
Endre államtitkár szombaton a
Sohollári-völgyben tartott zalai
vadászati évadnyitón.
A Vidékfejlesztési Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelõs államtitkára
elmondta: szükség volt olyan szabályozás létrehozására, amely elõírja a vadászok számára a megfelelõ vadászati tudást, így a szakmai,
ökológiai szempontok, a vadászati
kultúra, etika, valamint a fegyverkezelési szabályok ismeretét.
A vadászati tevékenység „folyamatos támadásoknak van kitéve”,
ezért ha helyre akarjuk állítani a
vadászat társadalmi megítélését,
„akkor a vadászoknak saját portájukon kell kezdeni a szigorítást”.

Ehhez mindenképpen az az elsõ lépés, hogy „csak az vadászhasson,
aki komolyan számot adott tudásáról” – fogalmazott.
A vadászatnak mint évezredes
természetes tevékenységnek a társadalmi elfogadtatása Magyarországon – és egész Európában – az
utóbbi évtizedekben egyre nehezebb feladat. Ennek is tulajdonítható, hogy a húsz évvel ezelõtti adatokhoz képest kétmillióval csökkent Európában a vadászok száma.
Kardeván Endre beszélt arról is,
hogy az Országos Vadgazdálkodási
Adattár az elmúlt hetekben összesítette a 2010-211-es vadászati év statisztikáit, amely szerint “a helyzet
nem reménytelen, de a vadásztársadalom eddiginél nagyobb összefogására van szükség”. Beszédes adatként jellemezte, hogy tavaly 78 ezer
mezei nyulat és 112 ezer, vagyis
csaknem másfélszer annyi vaddisznót terítettek le Magyarországon.
A tavalyi viszontagságos idõjárásnak is betudhatók a gondok, de a

tárca vadgazdálkodási szakemberei
mindent megtesznek azért, hogy a
következõ évben a korábbiakhoz
hasonló élõhely-fejlesztési támogatási rendszert biztosítsanak. Ezenkívül a nagyvadak gyarapodásának
megállítását remélik attól, hogy újból megyei bontásban osztották ki a
nagyvadkilövési kvótákat.
Az államtitkár utalt rá, hogy a
vadgazdálkodást és vadászatot
érintõen az elmúlt idõszakban több
jogszabályváltozás is történt: a vadászvizsga presztízsének helyreállítása mellett a lõtt vad és a vadhús
kezelését szolgáló módosítások.
Ez utóbbi változás a vadhús helyi
értékesítésének támogatását, a hazai fogyasztókhoz történõ egyszerûbb eljuttatását is szolgálja.
Mindezeken túlmenõen a Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia révén is az élhetõbb magyar vidék
támogatása a cél, amelyben komoly szerep juthat a vadgazdálkodásnak. „Össze kell hangolni a falufejlesztést, a vidéki kulturális
örökség megõrzését, a hagyományok ápolását, az öko-, a horgász, a lovas-, a bor-, a gasztronómiai
és a vadászati turizmus fejlesztését, a kistérségi gyógy- és egészségmegõrzést szolgáló turisztikai
szolgáltatásokat” – fejtette ki.
Kardeván Endre a Zala megyei
Bak közelében lévõ vadászháznál
kitért arra is, hogy a zalai erdõk
fõleg a gímszarvasokról híresek,
errõl a vidékrõl számos világrekorder gímszarvasagancs származik.
MTI

Könyvtárszületésnap

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Tíz évvel ezelõtt, 2001. augusztus 20-án adták át a városi könyvtár
új épületét a Kálvin téren. Ebbõl az
alkalomból találkozóra hívta a felépítésében tevékenyen közremûködõ tervezõket, kivitelezõket, a
munkálatokat felügyelõ ad hoc bizottság tagjait, valamint a polgármesteri hivatal munkatársait a
könyvtár vezetése. Az azóta eltelt
idõszak felidézését a Halis István
Városi Könyvtár körbejárásával
kezdték a vendégek, míg Czupi
Gyula igazgató beszámolt róla, miként hasznosították az évek során
az intézményt.
Októberben még egy alkalommal ünnepel a könyvtár, akkor lesz
ugyanis a szolgáltatás megnyitásának 10. évfordulója.
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Segítség nem csak kupakkal

Több médium is foglalkozott a motorbalesetet szenvedett Horváth József hahóti fiatalember támogatásával. A Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ ez év februárjában csatlakozott ahhoz az akcióhoz, amely PET palackok kupakjainak gyûjtésével igyekszik támogatni az õssejtkezelésen alapuló mûtét elvégzését.

Aminap Horváth József és édesanyja személyesen vették át azt a közel
100 kilogramm kupakot, amit együtt
érzõ emberek hoztak be az Inkubátorházba. Segítségüket a magunk nevében is megköszönjük. A gyûjtést tovább folytatjuk, melyet elsõsorban karitatív, másodsorban környezetvédelmi
szempontból tartunk fontosnak. Idõközben egy alapítványt is létrehoztak
azért, hogy más módon is támogatást
tudjanak nyújtani a jelenleg a szombathelyi fõiskolás fiatalnak. Horváth József családjának kérésére közöljük
azokat az elérhetõségeket, ahol a felajánlásokat fogadni tudják: Horváth
József Gyógyulásáért Alapítvány.
Számlaszám: 74000229-10009127,
IBAN szám: HU09 7400 0229 1000
9127 0000 0000. 8771 Hahót Deák Ferenc út 54. Telefon: 06-30-434-0048
http://www.inkubatornk.hu

I. Nagykanizsai Innovációs Nap
A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség, valamint a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ 2011. szeptember 16án rendezi meg az I. Nagykanizsai Innovációs Napot.
A rendezvény célja: A FATE
projekt bemutatása és a hazai innováció eredményeinek népszerûsítése. A FATE mozaikszó (From
Army To Entrepreneurship) rövidítést takarja, amely volt katonai
területek barnamezõs hasznosítá-

sát készíti elõ. Nagykanizsán a
volt Kossuth laktanya épületének
hasznosítására készülõ tervek ismertetésére, nemzetközi példák
bemutatása mellett kerül sor.
Meghívottak köre: önkormányzati döntéshozók, középiskolások,
felsõoktatásban tanulók, vállalkozók, magánszemélyek
Programelemek: Elõadások, kiállítás. Elektromos eszközök, jármûvek bemutatása, ügyességi versenyek. Középpontban a FATE projekt, az Inkubátorház és az innováció.

Felhívás: A rendezõk ezúton is
felhívással fordulnak azon nagykanizsai vállalkozásokhoz, akik az
innováció és a megújuló energiaforrások témaköreiben elõadást
tartanának az innovációs kiállításon terméküket bemutatnák.
További információ kérhetõ:
Kalcsú Zoltán, Pannon Novum Kft.,
mobil: +36 30 9693 477., e-mail:
zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu.
Cserti Csilla, Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központ, mobil: +36 30 5686 327, e-mail: cserti.csilla@nagykanizsa.hu

Autós bortúra és dödölle-ffesztivál
Sajtótájékoztató keretében ismertették a 8. Kanizsai Bor- és
Dödölle Fesztivál szervezõi a
rendezvény hivatalos programját, mely ezúttal is gazdag mûsor-, illetve gasztronómiai kavalkádot takar.
Ahogy azt már múltheti számunkban olvashatták, szeptember
2-án, pénteken, valamint másnap,
szombaton is változatos a paletta,
tudtuk meg Horváthné Gelencsér
Edittõl, valamint Prikryl Józseftõl,
a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület elnökétõl.
A fesztivál idén visszaköltözik
2004-es elsõ, eredeti kiinduló helyére, vagyis a Széchenyi térre, vala-

mint az Eötvös tér déli oldalára. Idén
az elõzõektõl eltérõen lesz úgynevezett „fröccsjárat” (a bor központi
szerepével), viszont elmarad a „dödöllekirályok” választásának eseménye, hiszen idén a csapatszellem a
nevezés alkalmával picit hiányzott –
hallhattuk a szervezõktõl.
Az idei fesztivál-programok közé
egy teljesen új is került, hiszen a
KAMSE szervezésében indítják el
az I. Zalai Bor-Tour autós vetélkedõjét, versenyét – mondta el az ötletgazda, Kovács Zoltán, az egyesület
alelnöke. Szeptember 3-án a délelõtti órákban rajtol a mezõny (egyelõre
még) titkos útitervvel, de az biztos,
hogy a megye különbözõ bortermõ
vidékeit érintve tehetnek meg az in-

dulók több mint 200 kilométert (maximum hét órás idõtartam alatt). Külön lesz egy csapatverseny (két autós egységekben) a résztvevõk számára, s a gyõztesek díja két utcapad
lesz, melyet a versenyzõk településeik számára adhatnak majd át ünnepélyes keretek között. A mezõny létszáma még alakulóban, de a nevezések számainak emelkedése végett 80
autóban korlátoznák…
Az elmondottakhoz Bánkutiné
Dobri Noémi, a KAMSE elnöke
azt fûzte hozzá, a bortúra remélhetõleg egy meghonosodó kezdeményezés elsõ állomása, s idõvel országos méretûvé bõvítenék.
P.L.

5

Elkészült Kisrécse
szennyvízelvezetési
és -kkezelési projektje
A Nyugat-dunántúli Operatív
Program „Helyi környezetvédelmi és infrastrukturális beruházások fejlesztése” pályázat az
alapvetõen helyi léptékben felmerülõ és megoldható környezeti problémák kezelését célozta
meg – a kistelepülések szennyvízkezelési lehetõségét és a veszélyeztetett települések csapadékvíz-elvezetési problémáinak
kezelését. A projekt Kisrécse település szennyvízelvezetésének
és -kezelésének megoldására
nyert támogatást.
Kisrécse a Balaton és a Mura
vízgyûjtõjén található. A projekt,
a lehetõ legjobb mûszaki megoldások alkalmazásával valósította
meg 150 fõ szennyvízelvezetését
és annak kezelését. Az úgynevezett „Kendli major”-i részen továbbra is az ingatlanonkénti
szennyvízgyûjtés és tengelyen
történõ szennyvízelszállítás maradt még a megoldás. A kiépített
gravitációs csatornahálózat hoszsza 2,0265 km és egy átemelõt
építettek ki, mely a keletkezõ
szennyvizek átemelésére maximálisan alkalmas.
A szennyvíztisztító telep 200 LE,
20 m3/nap kapacitású POLYDOX
rendszerû berendezés, mely a szerves szennyezõdéseket tartalmazó
szennyvizek biológiai tisztítására
szolgál. A tisztítási technológia
üzeme során keletkezett fölös
szennyvíziszap a nagykanizsai
szennyvíztelepre kerül beszállításra
ártalmatlanítás céljából. A csatornahálózat kialakításával Kisrécse
területe 522 m3 települési folyékony hulladékból származó szenynyezõanyag mennyiségétõl és káros hatásaitól mentesül.
A projekt megvalósításával
Kisrécse község az Európai Unió
direktíváknak megfelelõ hazai
hulladékgazdálkodási célkitûzéseket elérte és hozzájárult a térség környezeti állapotának javításához, és a nem megfelelõen
kezelt hulladékok környezeti hatásainak csökkentéséhez. A
szennyvíztisztítási
rendszer
megvalósítása a településen tervezett fejlesztések megvalósítása
szempontjából is elõnyös, melyek gazdasági és turisztikai irányúak is.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

28.qxd

28.qxd

2011.10.07.

6

10:40

Page 6

Kanizsa – Városrész

2011. szeptember 1.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Falfirkáktól a mûfüves pályáig

A peremkerületek után a
keleti városrészben folytatjuk
sorozatunkat. Itt is arra vagyunk kíváncsiak, milyen kérdésekkel, problémákkal keresi fel a
lakosság az önkormányzati képviselõjét. Bizzer András a hatos
számú egyéni választókörzet
képviselõje. Jelölõszervezete a
FIDESZ-KDNP.
– A 2010-es választások óta egy
új, a 6. választókörzetet (Kazanlak
krt., Munkás utca, Rózsa utca 16tól felfelé) képviselhetem a közgyûlésben. Ez azért nagy öröm

számomra, mert születésem óta a
Kazanlak krt. lakója vagyok, és a
kanizsai lokálpatriotizmusom mellett elég erõs keleti városrészi
identitással is rendelkezem. Így
külön megtiszteltetés számomra,
hogy azoknak a közterületeknek,
játszótereknek, intézményeknek –
iskola, óvoda, orvosi rendelõ – az
ügyeivel, illetve fejlesztéseivel
foglalkozhatom, amelyek helyszíneit gyerekkorom óta ismerem.
– Milyen kérésekkel fordult önhöz a választások után a lakosság?
– Már a választási kampányban, a
kopogtatócédulák gyûjtése során rengeteg kérést, illetve észrevételt kaptam a terület gondjairól. Ezek egy részét jómagam is ismertem egyébként.
Arra törekszem, ha nem is azonnal,
de a ciklus végére érezhetõ pozitív
változások történjenek körzetben, illetve a keleti városrészben. Úgy gondolom, már magunk mögött hagytuk
azt az idõszakot, amikor a peremkerületek fejlesztését a keleti városrész
elhanyagolása révén érte el a városvezetés. Persze érthetõ, hogy fejlesztéseket várnak az ott élõk is, de azt is
meg kell érteniük, hogy mindez nem
mehet igazságtalan módon a keleti
városrész rovására.
– A város fejlõdése érdekében
milyen központi feladatokhoz csatlakozik?

Szeptemberi gyógyszertári ügyelet

– Körzetem problémái és azok
megoldási tervei mellett véleményem szerint egy önkormányzati
képviselõ nem csak a saját körzetéért, hanem globálisan az egész városért tartozik felelõsséggel. A legfontosabb megoldandó probléma a
munkahelyteremtés. Ezért hoztuk
létre és fejlesztjük folyamatosan a
munkahelyteremtést segítõ rendeletünket. Ebben a munkában frakciótársaimmal együtt én is részt veszek,
egy ötletem be is került a rendeletbe.
Legutóbb például úgy módosítottuk
a rendelkezésünket, hogy kedvezményes ingatlanvásárlás révén juthat támogatáshoz a beruházó, és a munkahelyeket teremtõ vállalkozás. Ez a
megoldás azért jó az önkormányzatnak, mert a készpénzes támogatást
csak az egyre dráguló hitelfelvételekkel tudná finanszírozni, ami hoszszútávon sajnos nem tartható fenn.
De más rendeletek is kapcsolódnak
hozzám. Ilyen például a falfirka eltüntetést segítõ rendelet, az állattartás
szabályaira vonatkozó rendelet módosítása (galambetetés tiltása) vagy
például az üzletek éjszakai nyitva
tartására vonatkozó rendelet. Ezeknek én voltam az elsõ beterjesztõje
még az elõzõ ciklusban, akkor azonban nem mindegyik valósulhatott
meg, így számosat csak a mostani
ciklusban fogadtunk el.

– Körzete problémáival hol fogadja a lakosságot?
– Képviselõi fogadóóráimat a
Hevesi Iskolában tartom havi
rendszerességgel péntekenként, 17
órától. A legtöbb észrevétel, ami
egyébként a legkönnyebben orvosolható is, a zöldterületek gondozásával kapcsolatos. Az ilyen jellegû feladatok elvégzése érdekében folyamatosan tartom a kapcsolatot a VIA Kanizsa munkatársaival. A parkolók hiánya szintén
nagy gond a keleti városrészben. A
legtöbb vita a Munkás utca 5. és 7es számú házak körül alakult ki.
Az ügy kapcsán gyûjtött aláírásokat egyébként átadtam a polgármester úrnak is, jelezve a probléma súlyát. Egyik legfontosabb célkitûzésem egyébként a parkolási
nehézségek megszüntetése.
– Jó híreket is hallhatnánk?
– Akad az is, például a parkolókkal kapcsolatban, hiszen
Gyalókai Zoltán képviselõtársammal együttmûködve elértük, hogy
még idén épülhetnek új parkolók a
Városkapu krt. 1-es számú épületének déli oldalán. Ez a terület
szorosan kapcsolódik a Munkás
utcához, így talán az ott tapasztalható parkolóhiányt is enyhíti valamelyest. Szerencsére bõven akadnak olyan kisebb igények is, amelyeket már sikerült megoldani.
Ilyen például, hogy legyen a közlekedés biztonságát növelõ tükör a
Munkás utca – Városkapu krt. keresztezõdésében, vagy szabaduljon fel néhány feleslegesen felfestett, és kihasználatlanul helyet
foglaló mozgássérültek számára
fenntartott parkolóhely. Egy sokak
által kért és igényelt járdaszakasz
kiépítése is megtörténik még idén
a képviselõi keretembõl. Az új járdaszakaszt a Hevesi Iskola, az
Óvoda és az ÁBC közötti zöld területen építik ki, melynek vonalát
már rég kitaposta, és rendszeresen
használja a lakosság. Õszintén bevallom, jómagam is számtalanszor
rövidítettem le így az utamat. Végül, de nem utolsó sorban szeretném megemlíteni, ha minden igaz,
és nyer a pályázatunk, akkor központi kormányzati pénzekbõl egy
új modern mûfüves sportpálya
épülhet a Hevesi Sándor Általános
Iskolában a jelenlegi rossz állapotú helyére. Terveink szerint nemcsak az iskola tanulói, hanem állandó gondnoki felügyelet mellett
bárki használhat majd esténként és
hétvégenként.
B.E.
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dig el kell engednünk, mert nem
kell semmilyen papírt bemutatnia. Nehézkes a bizonyítási eljárás. Ha nem érik lopáson a tolvajt, és az utcán fogja meg valaki, mert felismeri a kezében a saját tulajdonát, azt is nehéz rábizonyítani. A bizonyítási eljárás
módjára is valami mást kellene
kitalálni. Emellett egy kicsivel
jobb együttmûködésre lenne
szükségünk a rendõrséggel.
Hogyha a közterület-felügyelõket hívjuk, õk rögtön jönnek.
Nincs jól kidolgozva az ellenõrzési lehetõség sem. Aki bírósági
határozat alapján nem hagyhat-

A Szentgyörgyvári hegy gondjairól
Többen levélben is lapunkhoz
fordultak a Szentgyörgyvári hegyet érintõ panaszaikkal. Volt,
aki a lopásokkal kapcsolatban
osztotta meg velünk gondjait,
más a hegyi utak minõségét tette
szóvá. A levélben felvetett gondolatokkal Bóha Jánost, a miklósfai polgárõrök vezetõjét kerestük fel.
Az egyik levél így szól: „A
Szentgyörgyvári hegy sok bosszúságot, szomorúságot okoz és okozott családunknak. A második
hegyháton van pincénk, területünk. Szerintem nemcsak a mi változó cigány szomszédjaink, hanem
más betelepült cigányokkal is baj
van. Hozzánk már ötször betörtek,
mindenünket leszedtek, már a cseresznyébõl és egyebekbõl se tudunk hazahozni. Egy éve folyamatosan letörik a vízaknáról a lakatot és lopják a vizet, mi meg fizetünk. A fiam ki is akarja köttetni,
annyira elegünk van. Nem is tudunk termelni semmit, csak kaszáljuk a területet. A szomszéd
pincét vette meg jó pár éve egy állami gondozásból kikerült cigány
fiatalember hitelbe a családjával.
De elfogyott a pénzük és már az
elsõ télen kivágták a környéken a
diófákat és eladták, abból csináltak pénzt. Biztosan nem emiatt, de
börtönbe került, és a családja is
elköltözött. Azóta egyik család
váltja a másikat, hol ez jön, hol az,
volt letenyei, somogyi lakója is a
háznak.”
– Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ne forduljanak elõ hasonló esetek, és a tulajdonosok biztonságban érezzék ingatlanjaikat?
– A levélben leírtak megfelelnek a valóságnak. Mindent lop-

nak, ami mozdítható – kezdte válaszát Bóha János. – Akik szólni
mernek, azokat a pincéjük felgyújtásával vagy veréssel fenyegetik meg. Az egyesület éppen
ezért hívja és várja soraiba az új
tagok jelentkezését, hiszen önkéntes munkájukkal a saját tulajdonaikat is megvédik. Annyi
eredményt már elértünk, hogy
egy-két tyúklopáson kívül éjszaka
már nincs betörés. A tolvajok
tudják rólunk, hogy a polgárõrök
éjszaka rendszeresen járják az
elsõ két Szentgyörgyvári hegyhátat, valamint a Mórichelyi hegyet, s ha netán látnak valamit,
felhívják a rendõrséget. Egy hónapja éppen a „megfigyelõket”
ellenõriztünk, akik idõnként személyautóval megjelennek, és különbözõ távolságban leállnak terepszemlét tartani. Nagy baj,
hogy mi nem igazoltathatunk –
magyarázza az egyesületi elnök
–, mert ilyen esetben nem kellene
kihívni a rendõrséget. A rendszámot hiába írjuk fel, mert nem biztos, hogy a saját autójával érkezett az illetõ.
– Ennek ellenére hogyan lehetne
mégis megvédeni a telkeket?
– Így lehetetlen. Csak abban
az esetben tudnám elképzelni, ha
életbe lépne valamilyen visszatartó erõ, büntetés, ami miatt
meggondolnák magukat. A törvényt mindenkinek be kellene
tartani, és olyan jogot kellene
adni a rendõröknek, hogy „bevihessék” az ilyen embereket. Hiába állítunk meg valakit – mi,
vagy akár a rendõr –, amint éppen viszi a lopott árut, vagy a fenyõgallyat, és megkérdezzük tõle, honnét hozta, azt válaszolja,
hogy a Pista bácsitól, nekünk pe-

ja el a lakását, nincs bevezetve
semmilyen iratába se.
– Az indulatokat tükrözi, hogy az
egyik pórul járt hegyi gazda véleménye szerint be kellene vezetni a kora
középkori törvényeket…
– Ez nem jó megoldás! A Szentgyörgyvári hegynek az is hátránya, hogy a város közelsége miatt
az idegenek egy-kettõre idetalálnak, és adott esetben akár három
útvonalon is elmenekülhetnek.
Egy-egy cigánycsalád ideköltözésekor hétvégenként akár húszanharmincan is összejönnek, de nem
azért, hogy megtudakolják, mi
van a rokonnal, hanem akciókat
szerveznek.
– Példánk esetében, mit tehet a
gazda, ha a vizet is ellopják tõle?
Adja el a telkét, a szülõi örökségét,
amit szeretne megõrizni és majd az
unokáinak továbbadni?
– Eladni nem tudja, mert nincs
rá vevõ és nincs annyi rendõr, sem
polgárõr, aki megvédhetné. A törvényt úgy kellene rendbe tenni,
hogy fel lehessen jelenteni az illetõt, és akit ott érek a helyszínen,
vigye el a rendõr. Ne üsse meg, ne
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verje agyon, hanem tegye be a
fogdába és három nap múlva kérdezze meg tõle – mint ahogy külföldön is teszik –, hogy mit kerestél ott. Nálunk nem különböztetik
meg a rabokat mással a rendes
embertõl, mint azzal, hogy ott
bent más ruhában jár. A börtön az
legyen börtön.
A másik levélírónk így fogalmazta meg a panaszát: „Nagyon
örültünk, hogy nekiálltak a
Szentgyörgyvári hegy felé vezetõ
út aszfaltozásának még akkor is,
ha a hepehupákon elharaptuk a
nyelvünket. De amilyen gyorsan
megjöttek az útjavítók, olyan
gyorsan el is tûntek. A vezetõjük
elfelejtette, hogy a kátyúk egyharmada megmaradt, ami azóta
is tönkreteszi az autókat. A
TISZK építésének idején a munkagépek megrongálták az ottani
utcarészt. Amikor a finiser megjelent, megörültünk, hogy most
aztán végig megy legalább a
Potyli hídig, és asztal simaságú
lesz az út, de még az általuk
tönkre tett domboldalt is úgy
hagyták. A hegyi út egyenes folytatása a város útjainak. Az illetékesek szíveskedjenek törõdni vele, mert az adófizetõk mindenért
fizetnek, így az utakért is”.
– Azt is meg kellene számolni,
hány hegyi gazda nem fizeti be az
adót a polgármesteri hivatalba,
mert az a pénz is nagyon kellene.
– fûzte hozzá a levélben leírtakhoz
Bóha János. – Tényleg rossz az út
minõsége, de nem kell 60-70 kilométeres sebességgel közlekedni
rajta, lehet hússzal is. Annyira
nem rossz, mintha földút lenne, tele kátyúkkal és sárral. Majd csak
egyszer felújítják, ha lesz rá pénz.
El lehet menni rajta. Egy hegyi út
sosem volt olyan, mint egy sztráda.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Segítséget kér a kiskanizsai olvasókör

Nagy fába vágta a fejszéjét a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör,
hiszen a novemberi Olvasóköri
Találkozó megszervezése hatalmas kihívás számukra. Összefogásra számítanak, arra, hogy
városunk is megmozdul a sikeres program megrendezése érdekében. A város alatt a lakosságot, a lokálpatriotákat éppúgy értik, mint az önkormányzatot. Elkel a segítség, cserébe
messzi vidékekre vihetik el a
majdani vendégek Nagykanizsa
és Kiskanizsa jó hírét.
– A Szerbiában, Újvidéken megrendezett „Vár a Duna – Kárpátmedencei Olvasókörök Találkozója” elnevezésû programon való
részvétel és tapasztalatszerzés után
kijelenthetjük, hogy nagyon sokat
kell tennünk azért, hogy a november második hétvégéjén nálunk rendezendõ találkozóval kitegyünk
magunkért. Erre nemcsak a hagyományos sáska büszkeség késztet
bennünket, hanem az a cél is, hogy
méltán jónevû egyesületünk ismét
letegye névjegyét az Olvasókörök
Szövetségében. Idén ünnepeltük a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
141. évfordulóját – már maga ez is
kötelez bennünket. Említhetném
még azt is, hogy amellett, hogy
kiskanizsai a szervezetünk, nagykanizsaiságunkhoz, városi büszkeségünkhöz az is hozzátartozik, hogy
éppen tíz esztendõs a már Az év
könyvtára címet is elnyert Halis István Városi Könyvtár. Olvasókörösként ezzel és az olvasóvá neveléssel, könyvtári programokkal bárhol
kiállhatunk. Könyvbarát klubunk
nagyon sikeres és értékes programokat állít össze évrõl évre, elõadásokat szervezünk, kiscsoportjaink rendezvényeit nagy számban lá-

togatják a sáskák és nagy örömünkre a városban és a település
környékén lakók egyaránt.
Mint az Olvasókör titkára elmondta, a szerbiai tanulmányút
arra serkenti a szervezõket, hogy
idejében tartalmas programokkal
várják a Szövetség ide látogató
tagjait. Már sorjáznak a terv részletei, de az ötletek és a kísérõprogramok mellett vagy inkább
azt is megelõzve a legfontosabb a
pénzügyi alapok megteremtése.
– Szállás kell, mégpedig megfizethetõ, jó lenne ehhez támogatást kapnunk, hiszen ez a szektor, amibe az
Olvasókörök is tartoznak, nem számíthat nagy reklámozókra, kevés
köztünk a celeb. Mecénásokban viszont bízunk. A szállás mellett közlekedni is kell Kiskanizsáról, ha meg
akarunk mutatni valamit a városból,
a városban. A hét végén meg kell vendégelni is a hozzánk érkezõket, a szíves látás – vendéglátás mindig mély
nyomot hagy a hazatérõkben, és valljuk be, sokszor hosszútávú kapcsolatokat is eredményez. Nagyon szeretnénk, ha támogatná a találkozó megrendezését Nagykanizsa közgyûlése
is, hiszen ez egy olyan nemzetközi
megmozdulás lesz, amelyben szakmai találkozó, turisztikai attrakció,
kulturális bemutató egyesül. Eddigi
programjaink is nagy visszhangot kiváltó, színes, tartalmas, értékmegõrzõ, sok embert megmozgató rendezvények voltak. Tudom, hogy most is
kiteszünk magunkért.
Az újvidéki találkozó szlogenje
az volt, hogy „Olvasásra szólít a
Duna”. Most a Sáskák hívják a
Principális – ahogy ott mondják, a
Kanáris túloldalára a könyvbarátokat. Lehet, hogy egy vándorbot
is érkezik a messzi Szerbiából.
– A háromnapos rendezvénysorozaton, melyet a magyarországi és a

határon túli tagszervezeteket tömörítõ Olvasókörök Szövetsége és a
Magyar SzóPont szervezett meg Újvidéken, Tóth Bátori Erzsébet, az
ottani elnök ünnepélyesen átvette
Halász Magdolnától, a Sárospataki
Irodalmi Olvasókör elnökétõl az
Olvasókörök Szövetségének vándorbotját. Ez az együvé tartozást, az
erõs kulturális kapcsolatokat jelképezi. „A vándorbot, mely jövõre tõlünk ismét Magyarországra kerül
vissza, talán határon túli közösségi
létünk jellegzetességeibõl, kultúránkból is magával visz majd valamit az anyaországba.” – mondta
Tóth Bátori Erzsébet. A vándorbotot most mi várjuk Kanizsára –
mondta a kiskanizsaiak titkára.
Mivel az újvidéki találkozót a
Duna tematikájára építették, így a
Duna menti együttmûködéssel
foglalkozó Tartományi Képviselõház, a parlament épülete volt az
elõadások helyszíne.
– Deák György, a magyarországi Olvasókörök Szövetségének
társelnöke kiemelte, egyik elsõdleges céljuk a határokon átívelõ
szellemi hidak kiépítése, a békés
nemzetegyesítés megvalósítása.
Kalmár Ferenc András, a Magyar
Országgyûlés Külügyi Bizottságának tagja pedig azt hangsúlyozta:
„A jelenlegi magyar vezetés meggyõzõdése az, hogy a magyar
nemzet „három lábon” áll: az
anyaország, a Kárpát-medence és
az emigráció magyarjaiból”. Erdély Lenke, a Vajdasági Magyar
Szövetség helyi szervezetének vezetõje azt emelte ki, hogy vissza
kell vezetni a magyar nyelven való olvasáshoz azokat is, akik az
évek során esetleg eltávolodtak
anyanyelvüktõl. Ennek megvalósításában számítanak az Olvasókörök Szövetségének támogatására.
Nálunk szerintem azt kell szem
elõtt tartani, hogy ne távolodjanak el még jobban az emberek az
olvasástól. Ugyanazok a problémák, csak mások a hangsúlyok és
az okok.
A könyv népszerûsítése, a hagyományápolás, az anyanyelv
erõsítése, a helytörténeti értékek
megismerése, és az olvasókörökben zajló tevékenység bemutatása
tartozott a találkozó legfontosabb
céljai közé. A Polgári Olvasókör
céljai is ezek, most azzal kiegészülve, hogy a mindennapi felada-

tok mellett ráerõsítsenek arra a bizonyos két
ünnepnapra is.
– Kiemelt fontosságú a mozgalom számára az, hogy a határon
túli olvasókörök beszervezésérõl,
programokba történõ bevonásának összetett és felelõsségteljes
feladatáról, az ennek a tevékenységnek az elvégzésérõl szóló döntés jelképesen éppen a Magyar Állandó Értekezlet (a Máért) megtartása után született meg. Az eddig elmondottakon túl a feladat
nagyságrendje is kötelez bennünket. Hát ehhez kell, az a bizonyos
nagyságrendû összefogás, emberi
és anyagi segítség, a város részérõl pedig a védnökség is. Ehhez
szeretnénk megnyerni polgármester urat és a tisztelt képviselõtestületet is. Az a fogadtatás, amiben
küldöttségünk részesült, az újvidéki több, mint húszezer magyar szívébõl jött, a vállalkozók és intézmények, szervezetek pedig minden
feltételt biztosítottak. A program
során Újvidék történetérõl tartottak ismertetõt, opera- és operettrészleteket hallhattak, illetve karikatúra-kiállítást láthattak, A kõvé
vált könyvtár újraolvasása, és a
Széchenyi és az Al-Duna címû elõadást hallgatták meg a találkozó
részvevõi. Újvidéki magyar intézmények szerepét vázolták fel, valamint az egyházak nemzetfenntartó
erejérõl szóltak a felkért elõadók,
Csáky Piroska nyugalmazott egyetemi tanár pedig, a Magyar Kultúra Lovagja „A kultúra megtartó
ereje – közösségi élet a szórványban” címmel tartott elõadást. A
gálamûsoron bemutatkoztak az
anyaországi és vajdasági szervezetek. Versekkel, népdalokkal, citeramuzsikával szórakoztatták a közönséget többek között a kiskanizsaiak is. Zalai népdalokat adott
elõ a Kiskanizsai Polgári Olvasókör Árvácska Népdalkör.
A találkozó egy titeli kirándulással ért véget. Az elõzetes érdeklõdés
nagy városunk iránt, nagy volt a sajtóvisszhang is, a Magyar Szó napilap mindkét tudósításában a
Kiskanizsai Polgári Olvasókör delegációját, a sáska küldöttséget fotózták, a szövetség tagsága nagy várakozással tekint az õszi rendezvény elé. És ami egy olvasónak, újságolvasónak – és írónak – is kuriózum lehet: az újvidéki vendéglátók
anekdoták elmondásával emlékeztek a régi élõújságok hangulatára.
Kiskanizsai Polgári Olvasókör
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Köszönet a palini falunap segítõinek
A szervezõk és résztvevõk nevében kijelenthetjük, hogy a rendezvény sikeres volt, mind a gyermekek, mind a felnõttek körében.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani: a lelkes szervezõ csapatnak,
akik az elõkészületektõl a lebonyolításig részt vettek a munkában, valamint a támogatóknak,
mert nélkülük a rendezvény nem
jött volna létre.
Igyekeztünk olyan programokat
összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedvezõt. Reggel a VII. Rózsa kupa
kispályás focival vette kezdetét a
falunapi program, amelyre évrõlévre többen neveznek. Az idén 19
csapat, köztük 2 nõi versengett

egymással. A kupát a ,, Palini
Facérok" csapata nyerte el. A
program a fõzõverseny elõkészületeivel folytatódott, amelyre 13
csapat nevezett, finomabbnál-finomabb ételekkel. Az eredményhirdetés után a Palingl Pékség csapata vehette át az elsõ díjat. A közös ételek elkészítésében a helyi
nyugdíjas klub jeleskedett, nagyon
finom dödöllét is készítettek.
Délután Cseresznyés Péter Polgármester Úr ünnepélyes megnyitója és Dr. Bogár Gáspár Káplán
Úr áldása után a színpadon kulturális programok következtek.
Többek között fellépett a magyarszerdahelyi Kéknefelejcs Nótaklub,
majd a helyi Nyugdíjas Klub Nép-

a Kézmûves játszóház és a Honvéd Kaszinó

Fafaragó Körének kézmûves bemutatója (1519 óráig)
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dalköre. Közben a
gyerekeket kézmûves
foglalkozás, ugráló vár várta.
Színesítette a programot veterán autó kiállítás, traktor bemutató.
Látványos volt a Tûzoltóság élõ
bemutatója is. A bátrabbak
pónikocsizhattak, íjászkodhattak,
akik erõsnek érezték magukat
rönkdobó és bálagurító versenyre
nevezhettek.
19 óra után következett a Falunap sztárvendége, Aradszky László, aki sikeres fellépésével megdobogtatta minden korosztály szívét.
A rendezvény hajnalig tartó
szabadtéri bállal zárult, a zenét
Jimmy szolgáltatta.
A szervezõk nevében:
Kuti László,
a Palini Futball Klub SE elnöke

a "Zalai betyárvilág ízei"
a Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
a Városnézõ kisbusz

VIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
SZEPTEMBER 2. PÉNTEK

SZEPTEMBER 3. SZOMBAT

HSMK elõtti tér
14.00
A fesztivál ünnepélyes megnyitása
14.30
Magyar népmesék - a PeTimi
Színház elõadása gyermekeknek
15.30
Csillag Citerazenekar
16.00
Vajda Mária 2010. bordalnoka
16.30
Népzenei tagozat
és a Lippentõs Tánccsoport
17.00
Árvácska Dalkör
17.30
"Kettecskén" - Kollár Judith és
Bálint Csaba operett-musical mûsora
18.00
A borverseny eredményhirdetése
18.30
Zalaapáti Harmónika Zenekar
19.15
SolymiConga Show
20.00
Balkán Fanatik koncert
21.30
Utcabál a Magton
Tánczenekarral

HSMK elõtti tér
10.00
Szüreti felvonulás Cser György
kisbíró vezetésével (Fõ út - HSMK)
11.00
A fõzõverseny megnyitása
11.30
Oromhegyesi Citerazenekar
(Szerbia)
12.00
Zalaszentbalázsi Pávakör
12.30
Gyöngyvirág Nyugdíjas
Tánccsoport
13.00
Petesházi Népdalkör (Szlovénia)
13.30
Csáktornyaiak mûsora (Horvátország)
14.00
Zákányi Morzsa Néptáncegyüttes
14.30
Dalvetélkedõ a Kanizsa Bordalnoka
2011. címért
15.00
Nagykanizsai Fúvószenekar
16.00
Tüttõ János Nótaklub
16.30
Bogdán Norbert ének - gitár
17.00
A fõzõverseny eredményhirdetése
17.30
Szabó Leslie koncert (Megasztár 1.)
18.15
Kanizsai Gólyalábasok és a hévízi
Musica Atiqua
19.00
Az autós bortúra eredményhirdetése
19.30
Chili Salsa bemutató és tánc
20.30
MobilMánia koncert
22.00
Tûzijáték a Kaposballoon
támogatásával
22.10
Tûzzsonglõr bemutató

Kísérõ programok (14 órától):
a Kézmûves kirakodóvásár
a Borházak kínálata
a Dödölleház
a "Zalai betyárvilág ízei"
a Kerékrépás fagylaltkülönlegesség
a Városnézõ kisbusz
a Lelki betérõ
a Játszósátor a 1301. Cserkészcsapattal
a Pöttöm Kuckó -játszóház kicsiknek
a Egészségügyi szaktanácsadás
(vérnyomás, vércukor-, testzsírmérés) az
Egészségügyi Alapellátási Intézmény
közremûködésével (14-17 óráig)
a Véradás a Vöröskereszt szervezésében
a HSMK-ban (15-19 óráig)

Kísérõ programok (10 órától):
a Dödölle és tájjellegû étkek országos

fõzõversenye (kóstolás bonokért)
a Kézmûves kirakodóvásár
a Borházak kínálata
a Dödölleház

a A HSMK hímzõ és szövõ mûhelyének, valamint a Honvéd Kaszinó Fafaragó Körének
kézmûves bemutatója (12-18 óráig)
a Pöttöm Kuckó - játszóház kicsiknek (10-18
óráig)
a Vabababa Társulat - Timi néni Bábszínháza:
A félig nyúzott bakkecske - bábelõadás (11 és
16 órakor)
a A Vöröskereszt szervezésében a HSMKban: véradás, vérnyomás, vércukor és testzsírmérés (15-19 óráig)
a Baranta és Íjászbemutató - NTE 1866 Egyesület Íjász Szakosztálya. Vezetõ: Vörös András
(11-16 óráig)

Kiállítások a HSMK-ban mindkét napon
(11-19 óráig):
a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál relikviái
2004-2010
a "Hagyományaink nyomában" - Kerekes
Endréné népi iparmûvész kiállítása
a "50 év a Kanizsa Fotóklubban" - Zágon
László fotókiállítása
Társrendezvények:
a Zalai Bor-tour a Kanizsai Autó- és Motor-

Sport Egyesület szervezésében (szeptember 3.
Deák tér)
a Országos Bridzs Verseny (szeptember 2-3.
Hotel Centrál)
a Vargha Ildikó: "Nagykanizsa és környéke
népi táplálkozása a 20. század derekán" könyvének dedikálása (szeptember 2-3, Tourinform
sátor)
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

28.qxd

28.qxd

2011.10.07.

10

10:40

Page 10

Kanizsa – Értékrend

2011. szeptember 1.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Dr. Vizsy László fõorvos kapta
az elsõ Semmelweis Emlékérmet

A Kanizsai Dorottya Kórház
történetében az idei Semmelweis
Napon adtak át elsõ alkalommal
Semmelweis Emlékérmet. A
bronzból készült emlékérem Kõ
Pál Kossuth-díjas szobrászmûvész alkotása. A kórház a kitüntetés elsõ ízben történõ átadásával évrõl-évre ismétlõdõ hagyományt kíván teremteni. Semmelweis Emlékéremmel jutalmazza
kiváló eredményt felmutató dolgozóját, vagy a kórház mûködését jelentõsen segítõ személyeket,
szervezeteket. A plakettet elsõként Dr. Vizsy László részlegvezetõ fõorvos vehette át. Személyéhez és szakmai tevékenységéhez kötõdik Nagykanizsán az érsebészeti ellátás megszervezése.
Rendkívüli munkabírású, kiválóan felkészült orvos, aki a perifériás erek sebészetén elért eredményei alapján országos elismertségre tett szert.
– A megtiszteltetés nagyon jól
esett – jegyezte meg elöljáróban Dr.
Vizsy László fõorvos. – Nyilván
nemcsak a szakmai ténykedésemnek és a szigorúan vett orvoslásnak
szólt, hanem talán annak is, hogy az
ember huszonhét éve dolgozik
ugyanabban az intézményben, amit
azt hiszem, manapság egyre kevesebben mondhatnak el magukról
Magyarországon. Konzervatív felfogású vagyok, már a pályám elején úgy terveztem, ha lehetõség

adódik rá, ott kezdem el a munkát,
ahol abba is fogom hagyni. Hála Istennek, nem jött közbe semmi rendkívüli esemény, ami miatt gyökeresen változtatni kellett volna elgondolásomon. Ahhoz, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal a hivatásomnak
élhettem, kellett egy család, egy
nyugodt családi háttér is. A feleségem óvónõ, két gyermekünk az ELTE-re jár, egyik biológia szakra, a
másik a jogi pályát választotta.
Mindezek mellett nem a kötelezõ
szerénység mondatja velem, ha valami, akkor a sebészet, az érsebészet, és általában a manuális szakmák – az általános sebészeti osztály, a központi mûtõ, illetve az
aneszteziológiai szolgálat munkatársai –, egy csapatmunkát igényelnek, ahol ha úgy tetszik, a liftestõl a
kórházigazgatóig mindenkire szükség van. Az Általános Sebészeti
Osztály keretén belül mûködünk,
2002-tõl 2010-ig két szakorvossal.
Egy évvel ezelõtt egy kicsit roszszabb helyzetbe kerültünk, mert
egyik kollégám egyéb okokból egy
másik kórházba ment dolgozni.
Hogy egyedül maradtam, az mégsem így van egészen. Az elmúlt tizennyolc évben sikerült olyan jó
szakmai-baráti kapcsolatot kialakítani négy intézménnyel – a Zala
Megyei Kórházzal, a Budapesti Országos Érsebészeti Intézettel, jelenlegi nevén a Semmelweis Egyetem
Érsebészeti Klinikájával, a kaposvári és a pécsi munkacsoporttal.

– Miért választotta élethivatásul
az orvosi pályát, ezen belül az érsebészetet?
– Zalalövõn laktam gyermekkoromban, a nagybátyám ott volt
körzeti orvos, édesapám pedig biológia szakos tanár az iskolában. Jó
eredményeket értem el a különbözõ biológiai versenyeken, s valahogy az õ példájuk révén vezetett
az út az orvosi pálya felé. Aztán,
hogy miért lettem érsebész, abban
jelentõsen közrejátszott a zalaegerszegi kórház központi mûtõjében eltöltött egy év még az egyetemi tanulmányaim megkezdése
elõtt. Mûtõssegédként tizennyolc
évesen megtapasztalhattam, milyen fantasztikus az érsebészet, s
emellett nagy hatással volt rám Dr.
Tarsoly László fõorvos úr tevékenysége is.
Dr. Vizsy László orvosi pályán
történõ elõremenetelét évszámok,
eredmények mutatják: 1978-ban
nyert felvételt a Pécsi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi
Karára. 1984-ben szerezte meg az
orvosi diplomát, illetve a doktori
címet, majd munkába állt a Nagykanizsai Kórház Általános Sebészeti Osztályán, ahol megszakítás
nélkül jelenleg is dolgozik. 1988ban általános sebészetbõl, 1993ban érsebészetbõl tett szakvizsgát,
mely utóbbihoz a Zalaegerszegi
Megyei Kórházban, majd az Országos Érsebészeti Intézetben töltött két és fél évet. 2000-ben adjunktusi kinevezést kapott, majd
megbízták az osztályon belül mûködõ Érsebészeti Részleg vezetésével. Kezdettõl fogva tagja a Magyar Sebész Társaságnak, a Magyar Angiológiai és Érsebészeti
Társaságnak. 2006-ban lett az
International Forum for Minisurgery of Varicose Veins-nek a
tagja. Munkahelyén a Tudományos Bizottság titkára és a Szakmai Vezetõ Testület tagja. Számos
regionális, országos, illetve néhány külföldi kongresszuson vett
részt, illetve elõadást tartott. Több
tudományos közlemény szerzõje,
néhánynak társszerzõje. A 2001ben
megjelent
Atlas
of
Cryosurgery címû könyvben a
Cryophlebology címû fejezetet õ
írta. Az Érbetegségek címû folyóiratban megjelent a-chronicus vénás insuffitientia endoscopos mû-

tétet bemutató- dolgozatáért a folyóirat szerkesztõsége és a Magyar
Angiologiai és Érsebészeti Társaság által alapított, „A legjobb publikációért” járó díjat 2003-ban
Szegeden, az Angiologiai Napokon vette át. Negyvenegy tudományos fórumon vett részt elõadóként, társszerzõként, 2008-ban kinevezték fõorvosnak.
– Az érsebészeti tevékenységnek igazából nem volt hagyománya Nagykanizsán – tért vissza a
fõorvos a kezdetekre. – A második
szakvizsgámat követõen honosítottuk meg az érsebészeti ellátást a
kórházban. Megszerveztük a járóbeteg-ellátást és az általános sebészeti osztály keretein belül az érbetegségben szenvedõk fekvõbeteg-,
illetve mûtéti ellátását. A mûtéti eljárások között bevezettünk olyanokat is, amelyeket az országban
viszonylag kevés helyen végeznek. Az érsebészet fejlõdéséhez
Prof. Dr. Bátorfi József is hozzájárult Kanizsára érkezésével, hiszen
budapesti kapcsolatai révén gyakorlati segítséget kaptunk tizenöt
évvel ezelõtt az elsõ nagyobb érmûtéteknél.
– Beszélgetésünk során nem
hagyhattuk ki a kérdést: milyennek
mondható érrendszerünk állapota?
– Köztudott, hogy a szív- és érrendszeri betegségek vezetõ helyen szerepelnek a halálozási statisztikában, és az is köztudott,
hogy az alsóvégtag amputációk
száma igazából nem csökken, hiába fejlõdik az érsebészet világszinten. Nem tudjuk mi az oka annak,
ami miatt egy érszûkület konkrétan kialakul, csak azok a tényezõk
ismertek, amelyek a kialakulását
elõsegíthetik. A fejlõdés következõ
foka igazából majd az lesz, ha a kiváltó okot megtalálják. Egyelõre
még ott tartunk, hogy a hajlamosító tényezõket ismerjük.
– Mi a következõ terve, elgondolása?
– Az októberben megrendezésre
kerülõ Budapesti Angiológiai Napok címû rendezvényre készülök
egy tudományos elõadással.
Olvasóinknak elárulhatjuk: Dr.
Vizsy László fõorvost még egy címmel jutalmazták a kórház Semmelweis-napi ünnepségén. A hivatalos
programot követõen, a megjelentek
szavazata alapján a Mr. Kanizsai
Dorottya Kórház feliratú kék szalagot érdemelte ki – és viselhette
ugyan udvarhölgyek társasága nélkül –, néhány kollégájával együtt.
B.E.
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Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését 2011. szeptember 15-én
(csütörtök) 17 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
Cseresnyés Péter
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere

Képviselõi fogadóórák

hirdetés

Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden hónap elsõ szerdáján 16 órától
17 óráig a Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakközépiskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros
oldal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
I. szerdáján 16 órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20
óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a
palini új Általános Iskolában.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig
páratlan házszámok, Kazanlak körút 2-12-ig páros házszámok, Munkás utca 13-ig páratlan házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás
5-tõl végig páratlan házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
2011. szeptember 9-én (pénteken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér
30.)
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2011. szeptember 5én 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap 1. hétfõjén 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart szeptember 5-én hétfõn 17 órától Bajcsán a Kultúrházban, majd aznap 18 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.
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Forgalomkorlátozás
A 8. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál rendezvényei miatt az alábbi
közlekedési változásra kell számítani:
Szeptember 1-én reggel 8 órától szeptember 4-én 12 óráig, lezárásra kerül a
HSMK melletti parkoló, szeptember 3-án 10 és 10,30 óra között a szüreti felvonulás ideje alatt az autóbuszok közlekedése az alábbiak szerint változik: Balatoni,Teleki út irányából:... Huszti tér körforgalom - Rozgonyi u (megállóval)
- Dél Zalai Áruház megálló... Király utca irányából:... Dél Zalai Áruház megálló - Ady u. (1.sz .posta megálló) - Kisfaludy u. - Kórház úti megálló - Teleki,Kórház úti körforgalom. A járatok nem érintik az Eötvös téri, Deák téri megállóhelyeket.
Elõre is köszönjük az útazóközönség megértését.

Kanizsa Antológia 12.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsán és kistérségében állandó lakhellyel rendelkezõk, valamint a városból elszármazottak részére a Kanizsai Antológia 12. számában való
megjelenésére.
Pályázat tárgya:
Irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek, valamint megjelenõ versek, prózák, grafikák.
Pályázati feltételek:
Egy pályázó több pályázatot is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype betûtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva, valamint merevlemezen vagy CD-n kell benyújtani az alábbi címre: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály Halmos
Csaba koordinátor Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi. Kéziratot nem
õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 12-es számában - karácsonyi
ünnepek elõtt - jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem, csak tiszteletpéldányokban részesülnek.
A pályázat beadásának határideje: 2011. szeptember 30. (péntek) 13.00 óráig
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füst (no, ezúttal nem a kiskanizsai
kertek alján…), hogy a megyei napilap által meghirdetett „A megye
legjobb fagyizója” címet a Homokkomáromi utca elején pompázó Puncs Fagyizó zsebelte be.
Horváth Feri, vagy inkább hívjuk így, „a” Mákos Feri napokkal
korábban, na meg napokkal késõbb
is igencsak nyúzott állapotban volt:
– Biztos a fáradtságba belejátszott az is, hogy az ember fejében
azért csak ott van, mi lesz az eredmény egy ilyen megmérettetésen –
mondta egy nagy sóhaj kíséretében
Feri. – Viszont ez a rengeteg pozitív

A torinói stadiontól a „nyerõ” smsig
Mozgalmas hét volt a kiskanizsai Horváth-család életében az egyik
közelmúltbeli, hiszen amik életükben fontos szerepet játszanak, azok kapcsán csak úgy sorjáztak a történések: lemondott például Prukner László
a Fradinál, megyei elsõ osztályú lett ismét a Kiskanizsai Sáskák futballcsapata, no meg egyik este bõszen ment a férfitagok közötti zrikálás, hogy
a Real vagy a Barcelona nyeri-e a spanyol Szuper Kupa-döntõt.
Ha nem is túl elegáns, a szerzõ
azért annyit hadd jegyezzen meg akkori személyes élményeirõl, hogy a
legifjabbik Ferenc, Fecó az „arcok
könyvén” megjegyezte: „Holnap reg-

gel nyolc körül derül ki, sikerült-e elhódítanunk a megye legjobb fagyizója címet. Ha igen, küldök sms-t…”
Elég sokáig hallgatott a telefon… Aztán egyszer csak felszállt a

visszajelzés, a felénk, egyben munkánk iránt áradó szeretet engem is
megdöbbenéssel töltött el. Az elsõ
hely arra is bizonyíték, hogy kedves
vendégeink szavaztak is a fagyizás
mellett, ami végett roppant hálásak
is lehetünk számukra. Mindez egyben visszajelzés is arra vonatkozóan, hogy amit tiszta szívbõl készít
családunk és munkatársaink, azt
értékelik az emberek, amikor betérnek fagyizónkba.

Hát, igen, az a fagyizó, melyet
még tán a nagy hírû taljánföldiek is
elfogadnának bárhol, olasz alapokkal is rendelkezik. Ez így igaz, lévén 1985-öt írtak, amikor a ma már
retro-hangulatnak beállított miliõben megnyitotta szó szerint autóbejárati kapuit a hely, az udvar közepén egy csocsóasztallal – mely
mellett (a feliratozások alapján) az
ember Torinóban is érezhette magát, hiszen a bábuk a Juventus és az
AS Roma színeiben pompáztak. A
labda ugyan sokszor kipattant a
kiskanizsai mini Vittorio Pozzo
Stadio Communaléból, de nem csupán a pici gömb, hanem az idõk folyamán emberek tízezrei is koptatták a fagyizó (akkor még) betonját…
Mely mára egykori vonalai mellett a mai kor eleganciáját is magán viseli. S várja legalább ugyanolyan nagy szeretettel a továbbiakban is a vendégeket, akik a fagylaltozás örömei mellett akár egy
helyi kis futballmúzeum élményeivel is gazdagodhatnak. Elnyert titulusa alapján mostantól már a megye legjobb fagyizójában…
P.L.

Irány a kaposvári
országos

A pillanat kivetített lenyomatai

A Zalaegerszegi Megyei Baleset-megelõzési Bizottság és a
Nagykanizsai Városi Balesetmegelõzési Bizottság szervezésében került megrendezésre városunkban az a járõr-gépkocsivezetõk számára kiírt verseny,
melyen a résztvevõk elméleti és
gyakorlati feladatok terén adtak
számot tudásukról.
Nagykanizsán a valamennyi
zalai rendõrkapitányság versenyzõjét felölelõ mezõnyben az elméleti (KRESZ és szakmai ismeretek) és gyakorlati (vezetési rutin) részben is külön gyõztest hirdettek, s a kettõ összesítése alapján került ki a legügyesebb induló.
A rutint Lenner Béla fõtörzsõrmester (Lenti) teljesítette a
legjobban, míg az elméleti oldalon Németh Tibor fõtörzsõrmester (Nagykanizsa), Szekeres
Szabolcs törzszászlós (Nagykanizsa), Csóbor Lajos fõtörzsõrmester (Lenti) sorrend alakult
ki. Végül aki õsszel az országos
döntõben Kaposváron képviselheti a zalai színeket, az összesítések alapján Németh Tibor lett.
P.L.

Múlt héten nyílt meg Ludvig
Dániel képzõmûvész kiállítása
Kendlimajorban. Az idõzítés
akár szimbolikus is lehet, hiszen
Dániel éppen aznap lett 30 éves.
A fiatal mûvész mérföldkõhöz érkezett azon az úton, melynek elsõ jelentõs állomása az az önálló kiállítás,
amely 2004-ben nyílt meg a Trend Art
Galériában. A debütáló ifjú akkor már
több éve, nemzetközi mûvésztelepeken kezdte kialakítani önálló stílusát.
Ludvig Dániel mûvészetét a festõmûvész édesapja által képviselt organikus világkép jellemzi, de formavilága, témaválasztása eltérõ, egyéni.
Korai képei mindennapi félelmeinkkel, szorongásainkkal, örömeinkkel,
vonzódásainkkal, vágyainkkal és kötõdéseinkkel szembesítenek. Alkotásainak nincs címe, hiszen már az is
egyfajta orientációt sugallna, megkönnyítve ezzel a szemlélõ dolgát.
Az idõ, a pillanat kivetített lenyomatai ezek a képek, amelyekre jó ránézni. Azt nem tudjuk, hogy mi a titkuk
és azt sem, hogy miként válnak ezek
az alkotások generációk számára közös élménnyé Nagykanizsától Szingapurig, Helsinkitõl Zaragozáig. A
kiállítás 2004-tõl napjainkig kereszt-

metszetét adja Ludvig Dániel mûvészi útkeresésének.
Wilheim Gábor e gondolatok jegyében nyitotta meg a kiállítást és
hogy igazán emlékezetessé tegye
azt, arra kérte az egybegyûlteket,
hogy mindenki egy-egy mondattal
ajándékozza meg a fiatal mûvészt.
Ez aztán kellemes perceket és vidámságot csalt a kissé megilletõdött mûvész arcára. A köszöntések
után aztán mindenki elmerülhetett
abban az õsi szimbolikát idézõ világban, ahol állandó deja vu keríti
hatalmába. A tárgy és árnyéka, a

látható és a képzelt világ. A nonfiguratív ábrázolásmód mellett, figurális kompozíciókkal és csendéletekkel is találkozhat a látogató.
Dániel új kifejezésmódját jelenítik
meg azok a térplasztikák, amelyek
képeinek világát emelik ki a síkból, és helyezik át a térbe. Érdekes
kísérletek ezek, a pontok és ellenpontok megjelenítésére, az organikus világ újrafogalmazására, ahol
titkokat, üzeneteket rejtenek a kõbe vésett ujjak és szemek.
H.Gy.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Hogyha nem zárkózik el a lehetõségektõl, izgalmas kalandokban vehet részt
ezen a héten. Ha ön is úgy akarja, és lesz
hozzá bátorsága, új fejezet kezdõdhet el
a magánéletében.

IV.20.–V.20. Bika
Hamarosan jelentõs változások érhetik önt is
a környezetében. Ne siettesse az eseményeket, csak hagyja, hogy a dolgok maguktól
megoldódjanak. Tegye túl magát a régmúlt
bajain, és építgesse inkább a jövõjét.

V.21.–VI.21. Ikrek
Törekedjen belsõ egyensúlyának megteremtésére, és legyen elnézõbb a párjával szemben. Az is elképzelhetõ, hogy túlzott elvárásai
vannak vele szemben. Néha engedje szabadjára a vágyait, de legyen óvatos.

VI.22.–VII.22. Rák
Lehetõleg kerülje el a vitákat, az összeütközést a
környezetében. Ne hagyja, hogy a párja sebet ejtsen eddigi kiegyensúlyozott kapcsolatukon a sorozatos titkolózásával. Türelmesen mondja el neki a
vágyait, és idézzék fel együtt a régi szép idõket.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Szánjanak az eddigieknél sokkal több idõt egymásra a kedvesével. Asok munka ellenére szervezzék meg úgy a napjaikat, hogy a hétvége
stresszmentesen teljen el. Ha egyeztetik egymással elképzeléseiket, ez sikerülni fog.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Izgalmas dolgok várnak önre ezen a héten.
Párjának köszönhetõen váratlan, örömteli
pillanatoknak is részese lehet. Akár egy
nyárvégi kellemes kirándulásba is bekapcsolódhatnak barátaik társaságában.

IX.23.–X.22. Mérleg
Továbbra is keményen küzd céljai eléréséért. Jót
tett egészségének a hosszú nyári szabadság. Ez
a hónap még tovább növeli a vitalitását, vállalkozó szellemét. A hétvégére tervezzen be egy
kis lazítást, recept cserét a dödölle fesztiválon.

X.23.–XI.22. Skorpió
A szerelem körül kalandoznak gondolatai
ezekben a napokban. Csak árthat a kapcsolatuknak, ha féltékenykedésével folyamatosan
gyötri önmagát, és rosszkedvét óhatatlanul
átsugározza a környezetében élõkre.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Szinte tombol önben az energia, idegesíti a semmittevés. Értékelje át a párkapcsolatát, mert kedvese már a családalapításon gondolkodik, s ezt valószínû ön észre sem vette eddig. Hétvégi kikapcsolódásként látogassák meg a dödölle fesztivált.

XII.22.–I.20. Bak
A kitartásával sem ön, sem a családja nincs
megelégedve. Ha anyagi helyzete megengedi, töltsön el egy hosszú hétvégét valamelyik közeli gyógyfürdõben. Feladatait tegye
félre, most ne birkózzon megoldásukkal.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Ne vállaljon el túl sok feladatot a munkahelyén.
Az otthoni teendõk elvégzésére is kell, hogy maradjon energiája. Legyen bizalmasabb ismerõseivel, és keresse szabadidejében a barátságukat.
Hívja el például õket a dödölle fesztiválra.

II.20.–III.20. Halak
Párkapcsolatában váratlan élményekre számíthat a
héten. Bár ön kissé ellustult az utóbbi idõben, a jó
hír felrázza egyhangú hétköznapjaikat. Ha új barátokra, netán egy új dödöllereceptre szeretnének lelni, keressék fel hétvégén a dödölle fesztivált.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Egy pont a hazai debütáláson

Sportlövõ gyõztesek
Zalából és Vasból

Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh – Szombathelyi Haladás II 1-1
(0-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 2. forduló. Nagykanizsa, 200 nézõ.
Vezette: Péter G. (Mogyorósi, Németh I.).
G.: Cs. Horváth G. (85.); Czafit (54.).
NTE 1866: Freischmid - Boros Z.,
Pozsgai, Cserfõ L., Szép D. (Rákhely,
46.) - Ujvári, Nagy T., Rácz Sz., Budai
L. (Béli M., 71.) - Cs. Horváth G., Luiz
Fernando (Szõke Á., 60.). Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.
Mind a pályán, mind a lelátón egykori sokszoros válogatott érkezett a
Haladás II-vel, hiszen Molnár Balázs
szûrõként a zöld gyepen, míg Illés Béla klubelöljáróként a széksorok között
erõsítette a szombathelyiek szekcióját.
Mindezektõl függetlenül a kanizsaiak stílusos játékkal rukkoltak elõ, s
igyekeztek az ellenfél térfelén tartani a
labdát. Különösen Nagy Tamás villogott, aki távolról többször is ígéretesen
próbálkozott, de a "kis" Hali ellencsapásaira azért vigyáznia kellett a hazaiak hátsó alakzatának.

A második félidõben a vendégek
jóval célirányosabb futballal rukkoltak
elõ, s ugyan Nagy T. elõbb kihagyta a
kihagyhatatlant, az 54. percben Czafit
Richárd egyéni akciója után a vezetést
már a szombathelyiek szerezték meg
(0-1). Az NTE aztán sorra húzta meg a
jobb oldalt és rúghatta szögleteit, de
kísérleteik csak nem akartak gólszerzési lehetõségekkel kecsegtetni. A
kezdeményezést a Haladásnak átadó
Nagykanizsa idõvel Béli Milán révén
kétszer is próbára tette a látogatók védelmét. Aztán mire ezt leírtuk, már érkezett is a menetrendszerû "entée-s"
sarokrúgás a 85. percben és a berobbanó Cs. Horváth Gábor az ötös vonaláról a kapu jobb oldalába csúsztatott (11). Az eredmény ezt követõen már
nem változott, így a kanizsaiak második döntetlenjüket szerezték a Bakony
csoportban.
Koller Zoltán: „A csoport egyik legjobb csapata ellen nagyon jó mérkõzést
játszottunk. Több helyzetet dolgoztunk
ki, úgy érzem közelebb álltunk a gyõzelemhez, ennek ellenére elégedett vagyok
csapatom teljesítményével.”

Nem túl sikeres hétvégén vannak túl
a kanizsai, megyei osztályokban szereplõ labdarúgó-együttesek, hiszen a
Bagola kivételével nem termett babér
számukra a legutóbbi játéknapon. A
Kiskanizsa hajtós mérkõzésen kapott
ki viszonylag simán ismét egy élcsapattól míg a Palin – Újudvar találkozó
komoly közösségi oldalas szurkolást is
hozott a vasárnap folyamán…
Megyei I. osztály: Evo-Komplex
Egervári TE (8.) – Miklósfa SE (15.)
1-0. Kiskanizsai Sáskák (16.) – Let's
do it Technoroll Teskánd (1.) 0-3.
Megyei II. osztály, Déli csoport: Felsõrajk SE (12.) – Nagykanizsa-Bagola VSE (4.) 1-4. Bagolai g.: Popovics L.
(2), Kovács K., Lovkó.
Megyei III. osztály, Déli csoport I.:
Palini FC (4.) – Újudvar SE (1.) 0-1.
Megyei III. osztály, Déli csoport II:
Molnári SE (7.) – Bajcsa SE (10.) 3-2.
Bajcsai g.: Lovretics (2).
Nõi NB II: Nagykanizsai TE 1866
(6.) – Ferencvárosi TC (5.) 1-2. Kanizsai g.: Hozlár.

INGATLAN

TÁRS

(8801, Nagykanizsa 1 - postán maradó
címzéssel) kérem, vagy hívjon 18-20

Nk-án belvároshoz közeli 44 m2-es,
másfél szobás, földszinti, gázas, felújított
önkormányzati lakásomat elcserélném
belvárosi, egyszobás, gázas önkormányzatira. Érd.: 0630/958-7390 (7420K)

59/158/61 elvált hölgy olyan társat
keres, akinek káros szenvedélye nincs.
Pontos címet és leveleket a Kanizsa
Hetilap Szerkesztõségébe, (vagy Pf.:
154) „Várlak” jeligére kérek. (7429K)
60/178/75 szõke, kék szemû, sportos, elvált, káros szenvedélyektõl mentes, angolul és németül beszélõ, négyszeres profi karate világbajnok (jelenleg edzõ) férfi keresi 40-50 év közötti,
arányos testalkatú, csinos, független
nagykanizsai hölgyet tartós kapcsolatra. Leveleket „Szerelem” jeligére

JÁRMÛ
Fiat Uno 1000 cm3, 1995-ös, másfél év mûszakival, kifogástalan állapotban eladó. Érd.: 0693/320-019,
0620/358-5121 (7430K)

VEGYES
Fa nyílászárók, zsalugáterek:
www.ablakolcson.hu. Tel.: 0630/2144150 (7411K)
Televíziók, LCD monitorok, videók, DVD-k és távirányítók javítása.
Balaskó István, Nagykanizsa, Ady E.
u. 11. Tel.: 0630/597-1530 (7426K)
Különóra Nagykanizsán! Fõiskolásoknak, egyetemistáknak vizsgára
felkészítés. Matematika, analízis,
valószínûségszámítás,
statisztika,
közgazdasági tárgyak. Középiskolásoknak dolgozatra, érettségire felkészítés. Tel.: 0630/668-6307 (7427K)
Készpénzért vásárolok könyvet,
festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, használati tárgyakat és
teljes hagyatékot. Érd.: 0620/5553014 (7362K)
Megbízható 45 éves nõ, kisgyermekgondozó-nevelõ végzettséggel,
festõ és kreatív tapasztalattal gyermekfelügyeletet
vállal.
Tel.:
0630/320-0044 (7428K)

VOKSH Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30

Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2011.09.07-én 16 órakor
személyautó, motor
és segédmotor
2011.09.08-án 16 órakor
C, D, C+E
2011.09.12-én 16 órakor
gépkezelõ/targonca, emelõgép,
földmunkagép kategóriákban

 Részletfizetés
 Diákkedvezmény
 Ingyenes
tankönyvkölcsönzés

P.L.

Az elmúlt hét végén a nagykanizsai lõtéren került megrendezésre
a Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet és a Zala Megyei
Sportlövõ Szövetség által szervezett Kanizsa Kupa és egyben megyebajnokság. Robbanófegyverekkel – különbözõ pisztoly és
puskás számokban – neveztek
sportolók, s nem csupán megyénkbõl. A verseny a szeptemberi országos bajnokság elõtti utolsó zalai megmérettetés volt.
Eredmények, az egyes kategóriák elsõ helyezettjei. Sportpisztoly
20 lövés: Õrfi Péter (PLE Szombathely) 194 kör. Központi gyújtású pisztoly 20 lövés: Ruzsin Pál
(PLE Zalaegerszeg) 184. Szabadpisztoly 20 lövés: Bognár Tamás
(PLE Zalaegerszeg) 169. Nyílt
irányzékú kispuska 30 lövés – férfiak: 1. Obermaier Nándor (PSLE
Nagykanizsa) 267. Nõk: Pölöskeiné Hertelendi Erika (PSLE
Nagykanizsa) 229. Standard puska 30 lövés: 1. Harsányi Bálint
(PSLE Nagykanizsa) 284.
óráig a 0693-311-214-es telefonszámon. (7431K)

LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS egy alkalommal, 15 szóig 600 Ft (folyamatos
megjelentetés esetén, másodiktól 300 Ft). VÁLLALKOZÓI APRÓHIRDETÉS egy
alkalommal, 15 szóig 1200 Ft (folyamatos megjelentetés esetén másodiktól 600 Ft).

A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykanizsai
Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi állásokban kínál
munkalehetõséget:
habszabász
mûvezetõ csatornaépítésnél
pályakezdõ villanyszerelõ
mezõgazdasági telepvezetõ
hús- és hentesáru eladó
bolti pénztáros
mérlegképes könyvelõ (Csurgó)
CNC marós
AWI hegesztõ
autószerelõ
szerkezetlakatos - CO hegesztõ
asztalos
resortfelelõs
(kereskedelmi végzettség)
kárpitos

középfokú
felsõfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
150 000-200 000 Ft
94 000 Ft
megegyezés szerint
95 000-105 000Ft
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
120 000Ft
megegyezés szerint
140 000 Ft

szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102
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Fenyvesi táborban voltak a karatésok

Az A.J.K.A. küzdõsport-szövetség edzõtáborát tartották Balatonfenyvesen, ahová az ország valamennyi pontjáról érkeztek karate-

tanítók és a sportágat ûzõk. Köztük a nagykanizsai Sensei Sáfár
Shotokan Karate Shotokan-Do SE
tanítói is, akik a majd 200 fõs cso-

portnak tarthattak foglalkozásokat.
Az edzõtábor egyben vizsgahelyszín is volt azok számára, akik
arról adhattak számot, hogy a formagyakorlat (kata) miként kapcsolódik a küzdelem-ághoz (kumite).
Összesen nyolcan vizsgáztak fekete övre (1 vagy 2 danra).
Az országos tábort 13. éve rendezik meg, s az ajkai sportegyesület hozta tetõ alá, az összejövetel
ideje alatt napi két edzéssel tökéletesíthették karate-tudásukat a
résztvevõk.
P.L.

Nagy várakozással az idény elõtt
Régi-új szakvezetõ, Kovács
Nándor ül a kispadon a Kanizsa
KK-DKG East férfi kosárlabda
NB I B-s együttesénél az elkövetkezendõ szezonban, illetve régiúj arc is játszik majd a pályán,
hiszen Bausz Kornél visszatért a
csapathoz.
Bausz 2002-tõl Földesi Attila
edzõsködése idején már megfordult
az egyesületnél és 2004-ig kosarazott Nagykanizsán a SMAFC-ból
érkezve. A KKK-DKG East akkor
nem/sem szerepelt rosszul, vagyis
érkezése akár jó ómennek is tekinthetõ a jövõre nézve… Mellette az

érkezõk B-betûs szekcióját erõsíti a
bedobó Beák Gábor, valamint az
irányító Bus Milán (mindketten a
TF-Hegyvidék csapatából).
A múlt hét végén a gyõri Fémker
Kupán szerepelt a Kanizsa KKDKG East NB I B-s kosárlabdacsapata, ahol három másik együttes
társaságában mérkõzött a tornán.
Kovács Nándor legénysége elsõként az Elite Basket Törökbálinttal játszott, s 84-79-re gyõzve
jutott a fináléba, melynek keretében a házigazda Gyõrszol-SZESE
gárdájával meccselhetett.
A hazaiak elleni találkozó nagy
izgalmakat hozott, a rendes játék-

P.L.

 A sorsolása sem volt kedvezõ.
Egyed Zsanett, a szombathelyi ifjúsági/kadet birkózó világbajnokságon a szabadfogású 46 kg-ban gyorsan szereplése végére ért a múlt pénteki versenynapon, hiszen rögtön az
elsõ mérkõzésén vereséget szenvedve búcsúzott a további küzdelmektõl. A Kanizsa Birkózó SE sportolója a szerdai nap mérlegelése után
kapta kézhez a sorsolást, ami nem
volt kimondottan kedvezõ a számára, hiszen elsõként rögtön az Ebezüstérmes „jutott” számára ellenfélnek. Nos, az ukrántól kikapott, de
mivel a volt szovjet tag-köztársaságbeli vereséget szenvedett egy másik
hasonló „állású”, konkrétabban
moldáv birkózótól, Zsanett így nem
is tudott az ágán visszamérkõzni, s
kiesett a további versenybõl.
 Dara Roland harmadikként
zárt kanizsai színekben. A nagykanizsai negyedik állomás után a
gersekaráti Sárvíz-tavon rendezték a
hazai jet-ski bajnokság ötödik, utolsó fordulóját, melyen a KAMSE is
képviseltette magát. Népes nemzetközi mezõny várta a kategóriák rajtjait a jet-skisek számára felettébb érdekes sajátosságokkal rendelkezõ
helyszínen. A hullámveréssel végig
küzdeniük kellett a versenyzõknek,
természetesen a kanizsai Dara Rolandnak (Sea-Doo Bombardier RXT
géppel) is, aki mind az F2 offshoreban (30 perc + 1 körös táv), mind az
F2 zártpályáson negyedik helyezést
csípett el, s ezzel mindkét esetben
összesítésben a bajnokság harmadik
helyén végzett.

Emlékverseny után már
itt az Extraliga

Lubics országos
bajnok, Vajda második
Nagyszerû kanizsai sikerekkel
ért véget az ultrafutó 100 kilométeres országos bajnokság, melyet
Zalaegerszegen rendeztek.
A mezõny este nyolc órakor
kezdte meg a körözést a számviteli fõiskola udvarán kialakított 8-as
alakú pályán, mely elõször szokatlannak tûnhet, de a zalai megyeszékhelyen hagyománynak számít
ebben az idõpontban futni a „százast”.
A versenyt rendezõ Aszfaltszaggatók egyesülete amúgy remek körülményeket teremtett a futók számára, akik rendületlenül rótták köreiket a hosszú éjszakában.
A hölgyek mezõnyében a Kanizsa Futóklub versenyzõje Lubics
Szilvia 9 óra 3 perces eredménnyel

idõ pedig 80-80-as döntetlent. A
ráadás a vendéglátóknak sikerült
jobban és végül a 89-88-as végeredmény az õ tornagyõzelmüket
jelentette.
A kupa legértékesebb játékosának a KKK-ban egyelõre
még mindig próbázó amerikai
Marcus Nealt választották. A
26 esztendõs játékos a macedón ligából mintegy két hete
érkezett, s 196 centiméteres
magasságával bedobó posztján
lehetne leginkább hasznára
csapatának.

15

aranyérmet szerzett, míg Vajda
Anita (szintén Kanizsa Futóklub)
második lett, ideje 10:53 volt.
A férfiaknál a Bogár János
(8:24), Mózsik József (8:40), Lakatos Roland (9:13) volt a dobogósok sorrendje. A bajnokság betétszámaként, éjfélkor rajtoló maratoni verseny is kanizsai sikert hozott: Kovács Balázs gyõzött, míg
Lubics György 3. lett.
A 100 kilométert 4 fõs váltóban
is lehetett teljesíteni, Gadányi Bálint zalaegerszegi futótársaival
csapatot alkotva 3. lett, míg a további kanizsaiak közül Tóth Nikolett és Sznopek József párban
teljesítette a távot.
P.L.

Nyáron is zajlott az élet a kanizsai asztaliteniszezõknél, így többek között augusztus folyamán
rendezte a Bolyai-iskolában a
Tompa Ingatlanforgalmi Kft. –
Kanizsa Sörgyár SE és a Zala Megyei Asztalitenisz Szövetség a
TIK-TAK Service Kupát, nemzetközi felkészülési versenyt, mely
egyben Baranyai Lajos Emlékverseny is volt.
Ezzel az eseménnyel emlékeztek Baranyai Lajosra, aki hosszú
ideig a Zala Megyei Asztalitenisz
Szövetség elnöke, a Nagykanizsai
Városi Asztalitenisz Szövetség elnökhelyettese, a nagykanizsai vasutas asztalitenisz szakosztály vezetõje, intézõje és edzõje volt. Az
õ nevéhez fûzõdik Nagykanizsán a

nõi asztalitenisz megteremtése,
melybõl késõbb az elsõ osztályú
bútorgyári csapat fejlõdött ki. Baranyai Lajos volt játékosai, tanítványai, játékostársai és a gyermekei is megtisztelték a versenyt. A
kanizsaiaktól Tánczos Dominika
és Szerdahelyi Péter volt igazán
elemében, hiszen több elsõséget is
gyûjtöttek a tornán.
Az õszbe fordulva sincs leállás,
hiszen a Kanizsa Sörgyár SE nõi
extraligás együttese már kezdi is
szereplését a bajnokságban. Az
elõzõ idényben végül nyolcadik
helyen végzett csapat vasárnap 11
órától a Budaörsi SC asztaliteniszezõit fogadja a Bolyai-iskolában.
P.L.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Telephely bõvítés és korszerûsítés a
Szabadics Zrt. zalakomári telephelyén
2011/augusztus/31
A Szabadics Zrt. 14,8 millió forint uniós támogatást nyert a
„Telephelyfejlesztés" címû pályázati kiíráson. A 37 millió forintos összköltségvetést meghaladó beruházással nemcsak
kapacitásnövekedést érnek el, hanem új munkahelyeket is
teremtenek.
A Szabadics Zrt. beruházásában uniós forrás bevonásával telephelyfejlesztés valósul meg Zalakomárban. A cég dinamikus fejlõdése megköveteli a mélyépítési
munkák kivitelezésében használt gépállomány folyamatos fejlesztését, bõvítését,
ennek háttérbázisát biztosítja a zalakomári telephelyük. A jelenleg lakatos, valamint
gépjármûszerelõ mûhely mai igényeknek nem megfelelõ része lebontásra kerül, és
helyére egy 211 m2-es új gumiszerelõ és magasnyomású mosó mûhely épül,
szervesen kapcsolódva a régi épülethez. A csarnokméret növekedése elõsegíti a
funkcióbõvítést, a korszerûsítés a fenntartási költségek csökkentését; a gépek
mûszaki állapotának gyors, hatékony biztosítása pedig azok állásidejének
csökkentését jelenti. A beruházást várhatóan az õsszel befejezik. A beruházással
134 munkahelyet tudnak megtartani és további 3 újat létrehozni.
A cégrõl és a fejlesztésekrõl bõvebb információt a www.szabadics.hu oldalon
olvashatnak.
Szabadics Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tel.: 93/541-931
Email: konkoly.zita@szabadics.hu
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