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mazását, a technológia jelentõségén túl a vállalatokra, egyes térségek foglalkoztatási helyzetére is
hatással van, amelyet a magyar
kormány mindvégig figyelemmel
kísért. Hozzátette: „a magyar
mérnöki tudás párosult a GE tõkeerejével és kapcsolatrendszerével, és ahelyett, hogy most egy európai bürokratikus döntés miatt
létszámleépítésen és gyárbezáráson keseregnénk, annak örülhetünk, hogy a magyar mérnöki tudás és egy nemzetközi vállalat
Magyarország iránti elkötelezettsége és tõkeereje egy új lehetõséget hozott létre”.

Megmarad több száz munkahely a GE-b
ben
Még ebben a negyedévben
LED-lámpák gyártását kezdi
meg a General Electric (GE)
Lighting Nagykanizsán – jelentette be Phil Marshall, a GE regionális
elnök-vezérigazgatója
pénteken, Budapesten sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára azt közölte, hogy a kormányzat ötmilliárd
forintos közvilágítás-korszerûsítési programot hirdet meg az önkormányzatok részére.

Jazzest

a hétvégén
Október 21.
18 óra

Magyar Plakát Ház
Részletek lapunk 9.
oldalán.

Phil Marshall, a GE fényforrás
üzletág regionális elnök-vezérigazgatója elmondta: az eddigi
kutatás-fejlesztési tevékenység
után megkezdõdik a LED-technológiás lámpák gyártása Nagykanizsán, s ehhez az alkatrészeket a GE zalaegerszegi gyára
szállítja majd.
Kifejtette: a világítástechnikában jelentõs változások történnek,
a sokkal hatékonyabb, energiatakarékosabb, gazdaságosabb LEDtechnológia irányába. Magyarországon 116 éves történelme van a
világítástechnikai fejlesztésnek, a
GE ezért is tartotta kiváló lehetõségnek, hogy itt hozza létre európai és globális központjait, Nagykanizsa pedig nagyon jó logisztikai szerepet is betölt.

Szijjártó Péter megállapította,
hogy a magyar mérnöki tudás és
egy nemzetközi nagyvállalat tõkeerejének köszönhetõen a nagykanizsai és zalaegerszegi fejlesztésben, illetve gyártásban foglalkoztatottak határozzák meg, milyen
irányt vesz a világ világítástechnikája.
A Miniszterelnökség államtitkára arról is beszélt, hogy az európai
gazdasági válság folyamatos kihívás elé állítja az európai és a magyar gazdaságot is, ami megújulási kényszert jelent a Magyarországon jelen lévõ hazai és nemzetközi cégek számára. A válsággal párhuzamosan ugyanakkor rohamosan fejlõdik a technika, ami ma
modernnek számít, az holnap már
elavult.
Emlékeztetett arra: a kormány
azt a gazdaságpolitikai döntést
hozta meg a ciklus elején, hogy a
termelésre és a foglalkoztatásra
helyezi a hangsúlyt. „A magyar
gazdasági növekedés beindításában, új munkahelyek létrejöttében,
és a jelenlegi munkahelyek megvédésében a kutatás-fejlesztésnek és
az innovációnak kiemelt szerepe
van, és a jövõben ez még inkább
így lesz” – jelentette ki.
Szijjártó Péter felidézte, hogy
az Európai Unió bürokratikus
döntése, amellyel megtiltotta a
hagyományos izzólámpák forgal-

Az államtitkár bejelentette: a
GE beruházási szándékának megismerése után döntött a kormányzat arról, hogy a közvilágítás energiatakarékos átalakítása érdekében
ötmilliárd forintos keretet bocsát
az önkormányzatok részére. Egy
kérdés kapcsán hozzátette: az öszszeghez KEOP-pályázatokon keresztül juthatnak hozzá a jelentkezõ önkormányzatok.
Vámos Zoltán, a GE Lighting
globális technológiai igazgatója felidézte, hogy szinte napra pontosan
50 évvel ezelõtt a GE egyik mérnöke fedezte fel a világító diódákat, a
LED-világítás lehetõségét, bár ez a
technológia elég lassan terjedt el.
Ma már viszont szinte minden világítástechnikai kérdés megoldható a
LED-technológiával.
A befektetés nagyságáról és a foglalkoztatottak létszámáról a résztvevõk nem kívántak részleteket elárulni a sajtótájékoztatón, Vámos Zoltán
csupán annyit közölt, hogy több
mint 50 mérnök dolgozik Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Budapesten
a fejlesztési területen, és a két zalai
városban meghaladja a százat a
gyártással foglalkozók száma.
Nagykanizsán készülnek a hagyományos fénycsöveket felváltó,
mennyezetbe illesztett vagy függesztett világító panelek, a hagyományos izzókat vagy halogén...
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
...lámpákat kiváltó LED-lámpák, valamint kültéri világítótestek. Ezeket elsõsorban az európai,
közel-keleti és afrikai régióban
forgalmazzák, de például a GU10es foglalatú halogén lámpáikat az
egész világon árusítják majd.
Egy kérdés kapcsán hozzátette: a
rendkívül energiatakarékos és hoszszú élettartamú lámpák gyártásához
az eddigi közel kétezres magyarországi beszállítói kör még mintegy
20 beszállítóval egészül ki.

2012. október 18.

Indiai Nap – híd két ország között

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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Cseresnyés Péter:
Optimistán tekintünk
a jövõbe
„Megmarad több száz munkahely” – közölte örömmel a Helikon Rádióval Cseresnyés Péter
polgármester, aki szintén jelen
volt az eseményen.
„Bizonyára minden kanizsai
emlékszik arra, amikor közel
három évvel ezelõtt egy kanizsai embereket érzékenyen
érintõ bejelentés jutott el a sajtón keresztül mindenkihez. Ebben szerepelt, hogy a hagyományos izzók forgalmazását korlátozó Európai Uniós döntés
után a Nagykanizsai Fényforrásgyár jelentõs mértékben
csökkenti a termelést. Ez az intézkedés több száz ember elbocsátását jelentette. Már ekkor
komoly szándék volt mind a
GE, mind a politikai szereplõk
egy részérõl, hogy ez ne következhessen be. Jómagam több
alkalommal kerestem meg vezetõ politikusokat, de sajnos akkor, abban a helyzetben, még az
elõzõ kormány idején nem találtunk meghallgatásra. Azóta
is folyamatosan folytak a tárgyalások ez ügyben, és szerencsére kormányzati szintre emelkedtek. Ennek eredményeképpen egy olyan fejlesztést jelentettek be a GE vezetõi és a kormányzat képviseletében Szijjártó Péter államtitkár, amely
azzal jár, hogy Nagykanizsán a
Fényforrásgyárból nem kell
embereket elbocsátani, sõt, további fejlesztésekre számíthat a
GE Lighting városunkban.
Mindez nagymértékû munkahelymegtartást jelent, amely a
jövõre nézve optimistává tehet
bennünket.”
MTI - Kanizsa

Gazdag és változatos programok fogadták a második alkalommal megrendezett Indiai
Nap résztvevõit a Képzõmûvészetek Házában, a szomszédos
Magyar Plakát Házban és a
Medgyaszay Házban. A második
Indiai Nap a barátság további
mélyítésérõl, a két ország közötti híd építésérõl, és rólunk, kanizsaiakról is szólt.
A Sitaram együttes muzsikáját
követõen az Álmom India illetve a
Misztikus India címû kiállítások
megnyitó ceremóniáján Cseresnyés Péter polgármester mondott
köszöntõt, az Indiai Napot Õexcellenciája Gauri Shankar Gupta, az
Indiai Köztársaság magyarországi
nagykövete nyitotta meg.
Beszédét Cseresnyés Péter polgármester India és Magyarország
nagyon régi, bátran mondhatjuk,
baráti kapcsolatának felidézésével
kezdte:
„Kõrösi Csoma Sándortól a
Brunnerekig sokan vannak, akiket
mindkét nép a sajátjaként tisztel, és
akik munkásságukkal építették a
két nemzet közötti hidat. Azt szokták mondani – folytatta –, Indiában
a világ szinte minden vallása és
majdnem minden nemzetisége
megtalálható. Az alkotmány huszonegy hivatalos nyelvet tart számon, de a valóságban sokkal többet, egyes becslések szerint ezerhatszázat beszélnek. Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – India
mégis egységes. A több ezer éves

kultúra a mai napig meghatározza
az ottani mindennapokat, és a hagyományok a gyors fejlõdés ellenére is megmaradtak. És ebben mindenképpen hasonlítunk, hiszen Magyarország is büszke múltjára, hagyományaira és õrzi, ápolja is azokat. És bár a magyarság lélekszáma jóval kisebb, mint Indiában élõ
barátainké, a mi történelmünk is
bõvelkedik hõsökben, sorsfordító
személyiségekben, példaképekben.
Az is közös bennünk, hogy nem
szeretjük a rabigát. A szabadságáért, a függetlenségéért mindkét ország megküzdött. Ki kardlappal, ki
vértelenül.
India ma az Egyesült Államok,
Kína és Japán mellett a világ negyedik legnagyobb gazdasága, és
folyamatosan fejlõdik. A nemzeti
össztermék bõvülésének aránya
2011-ben 8,4 százalékos volt, és a
válság ellenére várhatóan idén
sem lesz 7 százalékosnál kisebb.
Érdemes tehát figyelnünk mindarra, amit India elért, hiszen gazdasági mutatói tiszteletet parancsolóak, az indiai vállalkozások pedig
befektetõként jelen vannak hazánkban is, elsõsorban a gyógyszeripar, az elektronika, a vegyipar
és az információtechnológia területén.
A baráti és kulturális kapcsolataink – nagykövet úr munkájának
is köszönhetõen – tavaly a gazdasági szférára is kiterjedtek, hiszen
több ázsiai ország vezetõ diplomatája látogatott el Nagykanizsára. A
fórumon bemutathattuk a várost,

azokat a lehetséges területeket,
amelyekben együttmûködhetünk.
Emellett a komoly potenciállal
rendelkezõ kanizsai vállalkozások
is szóhoz jutottak, tovább építve
nemzetközi kapcsolataikat.
A második Indiai Nap Nagykanizsán a barátság további mélyítésérõl, a két ország közötti híd építésérõl és rólunk, kanizsaiakról is
szól – tért rá a polgármester az indiai est eseményeire –, hiszen a
most megnyílt Misztikus India címû kiállítás Sass Brunner Erzsébet
és Brunner Erzsébet mintegy hatvan alkotását mutatja be. Ezek a
festmények 1930 és 1960 között készültek különbözõ indiai helyszíneken. A két mûvész is azok közé tartozik, akik sokat tettek India és
Magyarország, benne Nagykanizsa kapcsolatának építéséért, és
akiket mindkét ország, mindkét
nemzet sajátjának tekint. Itt, a
Képzõmûvészetek Házában több
mint 900 mûtárgy és több ezer történeti dokumentum található, a
Brunner-kollekció példázza azt is,
hogy Kanizsa büszkén tekint rájuk,
õrzi, ápolja emléküket.
A másik tárlat, Juhász Balázs
fotókiállítása szintén Indiát, a varázslatos, kontinensnyi országot
hozza közel hozzánk. Egy olyan álmot jelenít meg, amely az évszázadok során már számos magyart
kerített a hatalmába. A fotókiállítás India õsi kultúrájába vezeti be
a látogatókat.”
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Végezetül Cseresnyés Péter
megköszönte Gauri Shankar Gupta
nagykövet úrnak és munkatársainak, hogy egy éven belül két alkalommal szervezhettünk közösen
Indiai Napot Nagykanizsán, azt remélve, ez a program tovább mélyíti a már eddig is kiváló kapcsolatot
Nagykanizsa és India között.
A megnyitókat követõen Kõfalvi
Csilla, a rendezvény moderátora a
Magyar Plakát Házba invitálta a
vendégeket, a nagykövet, Gauri
Shankar Gupta Az élet rejtélyeinek
feltárása címû könyvének bemutatójára.
Az intézmény konferenciatermében a könyvbemutató apropóján elsõként Cseresnyés Péter polgármester szólt a kiadványról. Felidézte
Mark Twain Indiát jellemzõ mondatait, melyek jól összefoglalják
mindazt, amit egy nem indiai ember
gondol, érez errõl a hatalmas, gazdag múltú országról. „India az emberiség bölcsõje, az emberi beszéd
szülõhelye, a történelem anyja, a legendák nagyanyja, a tradíciók dédanyja. Az emberiség történetének
legértékesebb és legtöbb megoldást
nyújtó kincsét õrzi India!”

A polgármester elmondta: „A
nagykövet úr könyve, Az élet rejtélyeinek feltárása címû kötet viszont
azt mutatja meg, hogyan gondolkodik minderrõl egy indiai ember.
Gauri Shankar Gupta úr az õsök
által hátrahagyott bölcsességek,
valamint a modern tudomány felfedezéseinek összehasonlításával
próbál válaszokat találni a mindennapi embert foglalkoztató alapvetõ
kérdésekre. Megjelennek tehát a tudományos elméletek és az õsi tanítások, és e kettõ elegyébõl születik
válasz a lét és az élet nagy kérdéseire. Különösen értékes, hogy nagykövet úr, a régi bölcsességek fényében javaslatot tesz a hosszan tartó,
valódi boldogság elérésére, amelyet mindannyian keresünk” –

hangsúlyozta a polgármester.
Végül Nagykanizsa polgárai nevében megköszönte, hogy ezt a
kötetet itt, városunkban, az Indiai
Esten mutathatjuk be, mely esemény városunk számára rang és
megtiszteltetés.
Cseresnyés Péter gondolatait
követõen a nagykövet beszélt a
kötetérõl. A tanulmánykötet fényt
próbál deríteni a teremtés rejtélyeire, az emberi élet céljára, miközben az õsi tanítások gazdagsága és
idõszerûsége is felszínre kerül. S
bár a hihetetlen anyagi kényelmet
szolgáló tudományos és technológiai felfedezések alapjaiban alakították át életünket, a tudomány
mind a mai napig képtelen választ
adni az élet és létezés igazi nagy
kérdéseire. A könyv két részre tagozódik. Az elsõ rész a nagyléptékû eseményekkel foglalkozik,
mint a világegyetem eredete, az
egyetemes ciklusok mûködése, az
emberi egészség és az orvostudomány lényegi alkotói. A második
részben a szerzõ magát az embert
mutatja be; olyan kérdésekre keresi a választ, mint: kik is vagyunk
valójában, mi áll az emberi visel-

kedés, vágyak, az élet célja és az
emberi boldogság mögött.
A könyvbemutatót követõen a
Medgyaszay Házban folytatódott a
program. A több ezer éves indiai
tradíció szerint az ünnep fényét, a
lámpást Gauri Shankar Gupta és
Cseresnyés Péter begyújtotta,
majd a Sitaram együttes koncertjét
és Túri Virág Réka odisszi táncos
mûsorát láthatta a közönség. A fogadást követõen pedig egy romantikus filmvígjáték pergett a vásznon hindi nyelven, magyar felirattal a mai szerelemrõl.
(További képeket a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában láthat.)
B.E.

Az idõseket ünnepelte
Nagykanizsa
Egy hétig az idõs embereket
ünneplte a város. A hétfõtõl
szombatig tartó „Idõsekért
Nagykanizsán” Ünnepi Hét nyitóprogramjaként többgenerációs térzene hangzott el Tér – Zene – Szó címmel az Erzsébet téren, a Zenepavilonban.
Horváthné Polai Mária, a rendezvény háziasszonya köszöntõjében kiemelte: – Talán nincs is hazánkban olyan város, ahol egy hétig ünneplik az idõs embereket. Elmondhatjuk, Nagykanizsa az a város, ahol jó idõsnek lenni. Nemcsak egy-egy ünnepnapon, az idõsek hetén, hanem egész évben tapasztaljuk a törõdést, az odafigyelést, amit megköszönünk – hangsúlyozta. – Az aktivitás jellemzi számos idõstársunkat, akik sokat tesznek azért, hogy jól érezzük magunkat városunkban, közösségeinkben
– folytatta. Három napon át szól
ezen a gyönyörûen felújított Erzsébet téren a zene, a szó. Sokrétû
mûsorszámok hangzanak el a város idõsügyi klubjainak mûvészeti
csoportjai és az általuk meghívott
iskolások, óvodások elõadásában.
Így különbözõ generációkat láthatunk egyszerre a színpadon.
A rendezvényt Dénes Sándor alpolgármester nyitotta meg, és e szavakkal köszöntötte a közönséget:
– Nemrégiben hallottam egy 86
éves hölgyrõl, aki hat nyelven beszélt ugyan, de elkezdett svédül tanulni. És amikor megkérdezték,
hogy miért, csak annyit válaszolt
mosolyogva: mert svédül még nem
tudok. Szerencsére vannak közöttünk ilyen és hasonló, örökifjú idõsek, nem is kevesen. És persze van-
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nak állandóan fáradt, kimerült,
agyonhajszolt fiatalok, akik gyakran jajdulnak fel: kétszer annyinak
érzem magam, mint ahány éves vagyok. Nos, az öregség és a fiatalság tehát relatív fogalom: a test
öregsége nem feltétlenül párosul a
szellem és lélek öregedésével.
Most, az Idõsekért Nagykanizsán
Ünnepi Hét elsõ napján jólesõen
nyugtázhatjuk: a város nyugdíjasainak jelentõs része aktív, tettre
kész és szellemileg friss. Ezt bizonyítja ez az egy hetes programsorozat, amelynek összeállításában,
megszervezésében nagyon sokan
segítettek, és a korábbi évek tapasztalatai alapján sokan részt is
vesznek az egyes eseményeken.
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította október elsejét az idõsek világnapjává, és ehhez a dátumhoz kapcsolódva szervezik meg Kanizsán
évrõl évre az ünnepi hetet.
– Hogy mire jó egy világnap,
egy ilyen program? – kérdezte – A
válasz kézenfekvõ: az ünnepek
szebbé teszik az életünket. Vagy
Máraival szólva: „...minden napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha
pillanatokra is! Egy jóindulatú
szóval. Méltányos cselekedettel.
Udvarias mozdulattal. Nem kell
sok az emberi ünnephez. Minden
napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás élményével...,
környezeted vigasztalásával vagy
felderítésével. Az élet gazdagabb
lesz, ünnepibb és emberibb, ha
megtöltöd a hétköznapok néhány
percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és udvariassággal; tehát az ünneppel.”
Ünnep ez az egy hét, és ünnep a
(folytatás a 4.oldalon)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 3. oldalon)
... mai nap is, a Tér-Zene-Szó sorozat kezdete. Ünnep, hiszen az
„idõsekért hét” keretében még nem
volt ilyen. A felújított, megszépült
Erzsébet tér ismét megtelik élettel,
újra betölti azt a funkciót, amelyért
Nagykanizsa belevágott ebbe a hatalmas munkába. Generációk, kanizsai polgárok találkozóhelyének
álmodtuk központi terünket, amely
átadása óta vonzza is a fiatalokat és
az idõseket, a családokat, és szerencsére a turistákat, látogatókat is.
– Arról sem feledkezhetünk
meg, hogy ez az év a generációk
közötti párbeszéd és az aktív
idõskor jegyében telik – folytatta.
– Az európai kezdeményezéshez
csatlakozott Nagykanizsa is. Mi
is fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet az aktív idõskor
fontosságára, és hogy részt vállaljunk az ezüst generáció, valamint a fiatalabb nemzedékek közötti kapcsolat és szolidaritás
erõsítésében. S hogy mindezt hogyan szolgálhatja ez a rendezvény, amelynek alcíme az, hogy
többgenerációs térzene? A válasz
egyszerûbb, mint elsõre gondolnánk. Természetesen a generációk találkozásának lehetõségével,
az önfeledt kikapcsolódással. Azzal, hogy idõsek és fiatalok
együtt, közösen, jól érezhetik magukat. És ha a különféle generációk tudnak együtt ünnepelni, akkor talán a hétköznapokban is
könnyebb lesz egymással megtalálni a közös a hangot. Ennek reményében indítjuk útjára a TérZene-Szó programot, amelyhez jó
szórakozást kívánok.
Az elsõ mûsorblokkot a Honvéd
Kaszinó Hölgyklubja állította öszsze, õket követte a Zenepavilon
emelvényén a Kaszinó Énekkara,
majd a Palini Nyugdíjas Nótaklub.
Az idõsek mûsorát az unokák fellépése színesítette a nagyszülõk
büszkeségére.
Az ünnepélyes megnyitó elõtt a
„Digitális Esélyegyenlõségért”
címmel egy internetes bemutatón
vehettek részt az idõsek a Batthyány Lajos Gimnázium Multimédiás Termében. Kedd délelõtt
sakkszimultán helyszíne volt a
Honvéd Kaszinó Tükörterme,
szerdán pedig az Idõsügyi Koncepciót vitatta meg az Idõsügyi
Kerekasztal.
Nagykanizsa különbözõ városrészeiben is köszöntötték az idõseket, így Palinban, Miklósfán,
Fakoson, Bagolán, Kiskanizsán,
valamint Bajcsán.

Rekordlétszámmal
sportoltak az idõsek
A kora délutáni órákban zárult az Idõsek Sportnapja rendezvénye, melynek törzseseményei a Batthyány-gimnáziumban
voltak. A rekordlétszámmal nevezõ nyugdíjasok ezúttal 15 csapatot képviseltek, tudtuk meg a
versenyeket koordináló Horváth
Pétertõl, s a sorversenyektõl a
büntetõbõl kosárra dobásig tartott az ügyességi játékok repertoárja.
A nõi ügyességiben a Napfény
Egyesület végzett az élen a
Kanizsatrend Nyugdíjas Klub és a
Tungsram Nyugdíjas Klub csapatai
elõtt. A sakkozóknál Kuhár László
(Tungsram) végzett az élen, megelõzve Lõrincz Lászlót és Csányi
Józsefet
(mindkettõ
MOLBányász Nyugdíjas Klub). Kosárra
dobásban a férfiaknál Kócza Ferenc (Vasutas Nyugdíjas Klub),
Szita György, Vadász József (mindkettõ Belvárosi Nyugdíjas Klub)
sorrend alakult ki, míg a hölgyeknél Gerencsér Györgyné (Pedagógus Nyugdíjas Klub) nyert, második Farkas Dánielné (Tungsram),
harmadik pedig Paczári Árpádné
(Bajcsai Nyugdíjas Klub) lett.
A férfi asztaliteniszezõk körmérkõzéses rendszerében Balogh
Imre (Fegyveres Erõk) zárt a legjobban, mögötte Horváth István
(Fegyveres Erõk) és Tucsek József
(MOL) végzett. A nõknél Tóth
Edit (Tungsram) Stróbl Erzsébetet
(Napfény) elõzte meg.
Az összesített pontok alapján a
MOL-Bányász Nyugdíjas Klub jutott a legtovább, a legidõsebb vállalkozókedvû résztvevõ a férfiaknál és a hölgyeknél is 83 esztendõs
volt (Tábori Lászlóné – MOL;
Györkös Albert – Vasutas).

Tettek és javaslatok
Idei második kerekasztal ülését tartotta meg szerdán városunk Idõsügyi Tanácsa partnerszervezeteivel közösen a Honvéd
Kaszinóban. A munkaértekezleten a szépkorúak életét megkönnyítõ javaslatokról és jövõbeni cselekvési tervekrõl esett
szó.
Az „Idõsekért Nagykanizsán”
ünnepi hét egyik mérföldkövét képezõ ülésen Büki Pálné, az Idõsügyi Tanács társelnöke köszöntötte
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a megjelenteket. Beszédében kihangsúlyozta: városunkban büszkék lehetünk arra, hogy az idõsekkel milyen jól bánnak. Mivel az
Európa Parlament és Tanács döntése alapján 2012 az aktív idõsödés
és a nemzedékek közti szolidaritás
éve, ezért ennek a kezdeményezésnek köszönhetõen az idõsek a figyelem középpontjába kerültek,
bár Nagykanizsa Önkormányzata
eddig is sok, a szépkorúak életét
megkönnyítõ intézkedéseket hozott, és folyamatosan gondoskodik
róluk. Azonban fontos, hogy mindenkihez eljusson a segítség –
mondta Büki Pálné, ezért kérte a
megjelent kilenc partnerszervezet
képviselõit a jövõbeni szorosabb
kapcsolattartásra, együttmûködésre.
Maronicsné dr. Borka Beáta a
Szociális Osztály vezetõje vitaindító beszédében azt emelte ki,
hogy szükséges az idõsek társadalmi hasznosságának növelése. Elkészült az Önkormányzat Idõsügyi
Koncepciója, mely sok egyéb más
mellett az együttmûködésre és az
idõsek aktív életének támogatására
hivatott. Az osztályvezetõ rávilágított: Nagykanizsán, saját forrásból,
évente 200 millió forintot költenek
a szépkorúak szociális ellátására,
amely országos szinten is kiváló.
Ám – ahogy Maronicsné dr. Borka
Beáta fogalmazott – elengedhetetlen az Idõsügyi Tanács és szervezeti tagjainak összefogása, hogy
feltérképezzék, kik azok az idõsek,
akik nehéz helyzetben vannak,
mindezidáig segítség és támogatás
nélkül. Ehhez a felvetéshez javaslattal is éltek az idõseket támogató
szervek képviselõi. A jövõben el
kívánják indítani a „SZEM- Szomszédok Segítése” mozgalmat,
melynek jóvoltából egy idõskorú
sem marad segítség és figyelem
nélkül, hiszen a környezetükben
élõk gondot fordítanak rájuk, akik
– akár egészségügyi, akár szociális
– probléma észlelése esetén jelentik a nehéz helyzetbe került embertársaikat az illetékes szerveknek.
Fontos azonban a megfelelõ kapcsolattartás is – hangsúlyozták a
megjelentek – ezért hirdetmények
útján és a világháló segítségével
tájékoztatják az idõseket, érdekükben meghozott segítõ döntésekrõl,
változásokról. A jövõ kulcsa valóban az internet, ebben egyetértettek a kerekasztal ülésen résztvevõk, ám a nyomtatott sajtó a jelen,
ugyanis sok idõsnek nem telik számítógépre, net-elõfizetésre. Ezért
a Kanizsa Hetilap, amely városunk

lokálpatrióta újsága, arra is hivatott, hogy tájékoztasson, hírt adjon
az idõsekért aktívan tevékenykedõ
szervezetek munkájáról, akár
hangsúlyos, közérdekû hirdetések
formájában.

Gálamûsorral
zárult a hét
Nagyszabású gálamûsorral
zárult pénteken az „Idõsekért
Nagykanizsán” Ünnepi Hét. A
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban megtartott, kulturális
elõadásokkal színesített rendezvényen átadták az Idõsbarát
Önkormányzat Díjat, a legsportosabb szépkorúaknak járó jutalmakat és a „Generációk
Együtt” fotópályázaton részt
vett legkiemelkedõbb alkotóknak járó elismeréseket.
Nagykanizsán az október hoszszú évek óta az idõsekrõl szól: ebben a hónapban minden figyelem a
város szépkorú lakosságára irányul. Ilyenkor az Önkormányzat,
az idõseket ellátó intézményrendszer különbözõ rendezvényekkel
köszönti az idõskorú embereket.
Idén sem történt ez másként: az
ünnepi hét mind az öt napján színes programsorozattal szólították
meg a több évtizedet megélt városlakókat. A digitális világ megismertetésétõl, a sportversenyeken
át, az idõsek életkörülményeinek
javulását elõsegítõ konferencián és
szabadtéri zenei elõadásokon keresztül valóban a szépkorúkat szólították meg a szervezõk. Ahogy az
olyan intézkedésekkel is, melyekkel garantálják, hogy nem hagyják
magukra az év többi napján sem
õket. Ennek ékes példája a pénteki
gálamûsort megelõzõen – az Idõsügyi Tanács és a helyi oktatási intézmények által aláírt együttmûködési megállapodás.
A rendezvény ezután a színházteremben folytatódott, ahol városunk alpolgármestere mondott ünnepi beszédet. „Minden év októberében tisztelettel emlékezünk az
idõs embertársainkra, amikor kedves, szép szavakkal köszöntjük
õket, Önöket. Önöket ünnepeljük –
emelte ki Dénes Sándor – akik
egész életükben azért fáradoztak,
hogy nekünk, utódoknak jobb élete
lehessen, mint ami Önöknek megadatott. Tudnunk kell, hogy senki
nem szorul rá úgy a szeretetre, a
törõdésre, a megértésre, mint a
gyermek és az idõs ember. Mi az az
érték, ami sok-sok ember szívét,
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lelkét melengeti ezen a héten?
Nemcsak az ünneplés, a figyelmesség, a megvendégelés, hanem a
szeretetteljes együttlét öröme is.
Nagyon fontos, hogy ez a figyelem
ne csak néhány napra korlátozódjon! Azon kell dolgoznunk, hogy az
idõs emberek az év minden napján
érezzék a család, a város, a társadalom megbecsülését. Érezzék,
hogy szükség van az évtizedek alatt
megszerzett tudásukra, tapasztalataikra, bölcsességükre és szemléletmódjukra. Arról sem feledkezhetünk meg, hogy ez az év a generációk közötti párbeszéd és az aktív idõskor jegyében telik. Az európai kezdeményezéshez csatlakozott
Nagykanizsa is. Mi is fontosnak
tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet
az aktív idõskor fontosságára, és
hogy részt vállaljunk az ezüst generáció valamint a fiatalabb nemzedékek közti kapcsolat és szolidaritás erõsítésében. Ezzel a mai rendezvénnyel is csatlakozunk a generációk évéhez, a zene, az ének és a
tánc összetartó erején keresztül. A
ma fellépést vállaló énekkarok,
csoportok egyrészt a maguk örömére énekelnek, táncolnak, zenélnek, amely a generáción belüli
összetartozás nagyszerû példája,
másrészt sokunknak okoznak örömet fellépésükkel. A mai bemutatkozók a legfiatalabb általános iskolai korosztálytól, a fiatal felnõtteken át, az idõsödõ generációig
képviseltetik magukat. És ha a különféle generációk tudnak együtt
ünnepelni, akkor talán a hétköznapokban is könnyebb lesz egymással megtalálni a közös hangot.
Kívánok
mindannyiuknak
hosszú, boldog életet, jó egészséget. Kívánom, hogy ne fogyjon el
szeretteik figyelme, tapintata. Soksok munkával telt életük ajándékaként, leljék sok örömüket gyermekeikben, unokáikban, mindennapjaikban. Isten éltesse Önöket!”
Az alpolgármester üdvözlõ szavait követõen az ünnepi hét hagyományaihoz híven idén is köszöntötték a megjelentek között a
városunk idõskorú lakosságát
képviselõ szépkorú hölgyet és
urat. Szirtes Istvánné 90 éves és
Szabó Gyula 85 éves nagykanizsai polgárokat, akik mindketten
jó egészségnek örvendenek, és
aktív idõs életet élnek. Szirtes
Istvánné az önkormányzat ajándékának átvételét követõen beszédében háláját fejezte ki a városvezetésnek, amiért ekkora figyelemmel, törõdéssel fordul a hajlott
korú emberek felé.

Majd az Idõsbarát Önkormányzat Díj átadása következett. Öt évvel ezelõtt a Zala Megyei Idõsügyi
Tanács kezdeményezésére a Zala
Megyei Közgyûlés alapította meg
ezt a nemes elismerést. A díj adományozásának célja, azon települések elismerése, melyek alapfeladatukon túlmenõen példamutató
és eredményes kezdeményezéseket tesznek az idõskorú lakosság
érdekében, elõsegítik életkörülményeik javulását, és széleskörûen
bevonják õket a helyi közélet alakításába. Idén Zala megyében két
önkormányzat nyerte el az Idõsbarát Önkormányzat Díját, melyet
Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke és Boda László,
a Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnöke adott át: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának – melyet Dénes Sándor vett át
– és Várfölde község vezetésénekGerics Istvánné polgármesternek.
A díjátadó ceremónián az Idõsügyi Tanács által meghirdetett „
Generációk Együtt” fotópályázat
eredményeit is ismertették. Ifjúsági kategóriában elsõ díjat nyert
Stamler Lili „Várakozás” címû alkotása, harmadik helyezett pedig
Stamler Emma „Úton” elnevezésû
fényképe lett.
Felnõtt kategóriában elsõ díjat
nyert Zágon László „Célban” címû
fotója. Az alkotó ezen felül Cseresnyés Péter polgármester különdíját is megkapta. Második a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház kollektívájának „Megy a gõzös Kanizsára” felvétele lett, míg
harmadik Miha Tamásné „Összetartozunk” címû fotója. A fotókiállítást – mely október 30-ig tekinthetõ meg a HSMK Ifjúsági Galériájában – Dénes Sándor alpolgármester ajánlotta a gálát követõen a
megjelentek figyelmébe.
A díjátadó nem ért véget a fotópályázat elismeréseinek átadásával, ugyanis a legsportosabb idõseket is jutalmazták: mindazokat,
akik a csütörtöki sportnapon a különbözõ versenyszámokban a legkiemelkedõbben
teljesítettek,
egyénileg vagy csapatban. Az öszszesített sportverseny eredményeként – a tavalyi év sikereit idén is
megõrizve – a MOL Bányász
Nyugdíjas Klub nyerte a vándorkupát. Szponzorok által külön elismerésben részesült a versenyek
legidõsebb, 83 éves nõi versenyzõje, Tábori Lászlóné – a MOL Bányász Nyugdíjas Klub színeiben,
és a legidõsebb férfi megmérettetõje, a 83 esztendõs Györkös Al-

bert, a Vasutas Nyugdíjas Klub
képviseletében.
A rendezvény záróakkordjaként
kulturális mûsorokat és a zsûrizett
fotókból nyílt tárlatot tekintették
meg az érdeklõdõk. Az Idõsekért
Ünnepi Hét állófogadással és bállal fejezõdött be.

Ünnepi körkép:
Idõsek Hete
Az internet hasznosságának
megismertetésével, feltérképezésével kezdõdött el az Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét. Azonban
nemcsak a belvárosban élõ szépkorúakat várta érdekes, színes programokkal a tiszteletükre rendezett
eseménysorozat, hanem a városrészekben élõ idõs embereket is.
Az ünnepélyes megnyitó elõtt –
szintén az Idõsekért Ünnepi Hét keretében – a Batthyány Lajos Gimnáziumban a „digitális esélyegyenlõségrõl” hallgathattak meg bemutatóval
egybekötött elõadást az érdeklõdõk.
Az egész héten át tartó programsorozat hétfõ délután városunk alpolgármesterének, Dénes Sándornak a beszédével és többgenerációs térzenével
kezdõdött el hivatalosan. A Honvéd
Kaszinóban kedden sakkszimultánnal
folytatódott a rendezvény, Palinban
pedig Bicsák Miklós önkormányzati
képviselõ köszöntõjével és az Általános Iskolába és Óvodába járó gyermekek ünnepi mûsorával. Nagykanizsán
szerdán Idõsügyi Kerekasztal konferenciára várták a szépkorúak mindennapjainak jobbításán tevékenykedõ
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szervezetek képviselõit és az idõseket,
délután pedig a Miklósfai Mindenki
Házába, ahol Karádi Ferenc alpolgármester és Sajni József, a településrész
önkormányzati képviselõje osztotta
meg gondolatait a megjelentekkel, a
helyi iskolások, óvodások, a Miklósfai
Szirének és Major Lajos harmonika
muzsikáját megelõzõen.
Csütörtökön a sporté volt a fõszerep: tizenöt idõsügyi klub képviseltette magát az ügyességet és
erõnlétet igénylõ megmérettetésen
a BLG tornatermében, ahol Balogh
László igazgató, OKISB elnök méltatta a korukat meghazudtolóan fiatalos idõseket. Délután pedig a
Fakosi városrészben, ahol a városvezetés részérõl köszöntötték a településen élõket, valamint vacsorával is megvendégelték õket. Ahogy
pénteken Bagolán és Kiskanizsán
is. A programzáró, színes programkavalkáddal tarkított ünnepi gálán a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központban Dénes Sándor értékelte az Idõsekért Nagykanizsán Hetet, köszöntötte a szép kort megélt
városlakókat, átvette az „Idõsbarát
Önkormányzat” díjat és megnyitotta a Generációk Együtt fotókiállítást. Szombaton Bajcsán Cseresnyés Péter polgármester, Dénes
Sándor alpolgármester, valamint
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ mondott ünnepi beszédet az
Idõsek Napja alkalmából.
(További képeket a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában láthat.)
B.E. - P.L. Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Október 18. 19 óra
BÖDÕCS TIBOR EST
Belépõdíj: 2 800 Ft
Október 19.
III. Táncmûvészeti fórum
a Kanizsai Kulturális Központ és a
Tûzmadár Mozgásszín szervezésében. A belépés díjtalan
Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMÛSOR AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 56. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Október 24. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Moliére: A MIZANTRÓP (LE
MISANTHROPE)
A Quimby dalainak / Kiss Tibor
szerzeményeinek felhasználásával
Fõszereplõk: Makranczi Zalán és
Szinetár Dóra (Spirit Színház/Turay Ida Színház Budapest)
Belépõdíj: 3500 Ft

Október 20. 19 óra
ROCKTÓBERFESZT
Fellépõ zenekarok:
20:00 Fanatic Attack,, 21:00 Taste
My Pain,, 22:00 Onogur. 23:00
Turán. Belépõdíj: 500 Ft
Október 26. 18 óra
Családi hétvége keretében
"CSAK A STONES" - Tisztelgés
az 50 éves Rolling Stones elõtt
Kiállítás, Rolling-story filmvetítéssel, koncert. Közremûködik:
Tengs-Lengs együttes (Budapest)
A belépés díjtalan

Október 20. 18 óra
KANIZSA BIG BAND
KONCERT
Október 26. 17 óra
Családi hétvége keretében
CAKÓ FERENC grafikusmûvész
kiállítása.
Megtekinthetõ: november 17-ig

Október 19. 18 óra
TÁNCHÁZ
Zene: A Bojtár Népzenei Együttes
Sárközi, szatmári, széki és mezõségi táncok tanítása
Október 20. 15 óra
KÓRUSTALÁLKOZÓ
Szervezõ: az Árvácska Dalkör
Október 24. 9-12 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! KLUB
Az ingyenes Libre Office irodai
programcsomag bemutatása

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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I. Kanizsai Sörfesztivál és
Fúvószenekari Találkozó
Sok érdeklõdõt vonzott az Erzsébet térre az I. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó a hétvégén. A rendezvényt
Karádi Ferenc alpolgármester
nyitotta meg ünnepélyes sörcsapolással.
Pénteken, a kora délutáni órákban a határon innen és túlról érkezõ nyolc fúvós zenekar – a lengyel
Orkiestra Deta Sobolów, Letenye
Város Fúvószenekara, a Balaton
M&K-, a Zalaegerszegi Városi
Fúvószenekar, a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar, a Karos Fúvósegyüttes, a Kanizsa Big Band és a
Nagykanizsai Fúvószenekar – felvonulása invitálta a térre a lakosságot.
Köszöntõjében Karádi Ferenc
emlékeztette a megjelenteket arra is, hogy Nagykanizsa város
neve hosszú évtizedeken keresztül összeforrt a sörgyártással, hiszen annak idején, a hõskorban
másfél millió hektoliter sört fõztek évente a gyárban. Ellátták az
országot az északi sarkától a délnyugati csücskéig, a Balaton környékét, sõt a MALÉV gépeken is
Nagykanizsán készült sört szolgáltak fel. Beszédét annak reményében fejezte be, hogy lesz még
sörgyártás Nagykanizsán. Mielõtt a sörcsapolással útjára indí-

totta a fesztivált, néhány percig
még a színpadon maradt Karádi
Ferenc, hiszen ajándékot vett át a
városvezetés nevében a lengyelországi Sobolówból érkezett zenekar vezetõjétõl, Stanislav
Chmielektõl.
A fúvósok mûsora után este 20
órakor Gönczi Gábor és a Smile
lépett a színpadra. Koncertjüket
követõen még nem ment mindenki haza, a sörsátorban éjfél után
fél kettõig folytatódott a Retroparty.
Jó volt kijönni szombaton is az
Erzsébet térre. A Kanizsa Turizmusáért Egyesület által szervezett
I. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó minden korosztályt megmozgatott. Több mint
húszféle sörrel olthatta a szomját a
lakosság.
Míg a színpadon a Zorall együttes zenélt, a tér négy sarkára
sÖrömzene csábította a járókelõket, ahol két-két együttes adott
egymásnak randevút. A Centrál
elõtt a lengyelországi és a szigetvári fúvósok fergeteges hangulatot
teremtõ muzsikája táncra késztette
a babakocsiból kiszállni képes emberpalántákat ugyanúgy, mint a
kampósbotjára támaszkodó idõs
hölgyet.
A tér nyugati sarkán újabb zenei csemege fogadta a nagyér-

demût. Az áruház elõtt a
letenyei, míg a Rendõrség elõtt
a zalaegerszegi fúvósok randevúztak. Eleinte csak átmuzsikáltak egymásnak, késõbb a
letenyeiek átsétáltak az egerszegiekhez, s még a Házasságkötõ Terembõl kivonuló lakodalmas menetet is köszöntötte
egy alkalomhoz illõ indulóval a
Proszenyák István karnagy által
dirigált két csapat.
A fesztivál fénypontját a nyolc
rezesbanda együttmuzsikálása jelentette. Elsõként a lengyel karnagy állt a dobogó tetejére, õt Tatár Csaba tanítványa, Dominkó
Péter követte, aki korosztályának
megfelelõ karmesterpálcával, lézerkarddal dirigálta a háromszáz
zenészt. Végül Tatár Csaba ugrott
az emelvényre egy segéd-dirigenssel. Õ azonban a hely szelleméhez illõen – sörcseppeket hullatva a közönségre és a muzsikusokra –, egy pohár sörrel a kezében diktálta a ritmust a fúvósoknak.
Még csengett a tömeg fülében a
polka, az induló, a filmzene, amikor már hangolta a színpadon a
Firkin a hangszerét, a hagyományteremtõ céllal indított I. Kanizsai
Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó utolsó fellépõ együtteseként.
(Az esemény két napján
készült közel 150 fotót a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinhetik meg.)
B.E.
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Milassin Tamás, a rendezvényeknek otthont adó Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpont marketing vezetõje elmondta: az elmúlt években az élettudatosság,
a kultúra és a kötetlen hangulat
jegyében több olyan fesztivált
szerveztek, melyek látogatottsága kimagasló volt. Tíz-tizenöt
ezren látogatták meg a Tortafesztivált, a Fánkfesztivált. A számok
önmagukért beszélnek: ebbõl látszik, hogy az embereknek igé-

cégeknek, családi- baráti társaságoknak egyaránt, egyénileg
vagy csapatban, több kategóriában, az édestõl a reform ízeken
át, újdonságként pedig a paleolit
étkezési elvek alapján készített
finomságokkal. A rendezvényekre kész pogácsákat, stanglikat várnak – ahogy a november
10-én, Pintér Szilvia cukrász ötlete alapján megtartandó Tortafesztiválra kész tortákat, süteményeket, a december 15-i Kalács Varázsra és a 2013. február
8-9-i Fánkfesztiválra szintén otthon, a nevezõk vagy segítõik által elkészített, tálalható, kóstolható kalácsokat, fánkokat. Nevezési díj nincs a programok egyikére sem: a szervezési költségeket a 60 forintos kóstolójegyek
bevételébõl fedezik, melynek 50
százalékát a nevezõk visszakapják – emelte ki Milassin Tamás
és Kámánné Szép Terézia. Az elkészített étkeket három tagú, a
Thúry György Szakképzõ Iskola

Jól kifõzték a Thúryban
A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry Tagintézményében tanulói szintvizsga ebédet
tartottak a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A technikus képzésben
résztvevõ vendéglátós tanulókat
rotációs rendszerben értékelték
az ételek elkészítésénél és azok
felszolgálásánál.

Fotó: Szabó Zsófia

A nyári záróvizsga elõtti próbatételen a technikus diákoknak két
megmérettetésen kellett jól szerepelniük. Az elsõ fordulóban a társaik által elkészített ételeket kellett
szervírozniuk a bizottság értékelését követõen. A száz pontos és perces felszolgáló vizsgán elsõként
húsz különleges éttermi eszköz
közül kellett a diákoknak a vizsgabizottság által kijelölt tíz darabot

nyük van olyan jellegû rendezvényekre, amelyek „szem-szájnak”
ingerei. Így az elsõ alkalommal
megrendezésre kerülõ Pogácsa
és Stangli Mulatságra is, melyet
október 20-án tartanak meg a bevásárlóközpontban, hagyományteremtõ szándékkal. A bõ egy hét
múlva kezdõdõ Pogácsa és
Stangli Mulatságra még legkésõbb szerdáig, azaz október 19ig várják a nevezõket a rendezvény helyszínén.
A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház társzervezésében
zajló programokra – mint az intézmény igazgatója, a Fánkfesztivál megálmodója, Kámánné
Szép Terézia kihangsúlyozta –
folyamatosan lehet jelentkezni:

tanáraiból álló szakmai zsûri bírálja el: minden kategória dobogós helyezettjeit jutalomban részesítik. S, hogy ne csak a test,
hanem a lélek is jóllakjon, errõl
zenés-táncos-énekes színpadi
produkciók, bemutatók, és minden korosztály érdeklõdését
megcélzó kísérõ programok gondoskodnak. Azonban nemcsak az
õszi-téli hónapokban várják az
érdeklõdõket a gasztro-rendezvényekre: a tervek szerint tavasszal salátafesztivállal, nyáron
pedig a Kanizsa Centrum elõtt
megrendezendõ szabadtéri bográcsfesztivállal örvendeztetik
meg az embereket a szervezõk.
Sz.Zs.

Stones-e
est
A rock nagyágyúinak örökhagyó
munkásságát és szellemiségét idézik meg városunkban, október 26án 18 órai kezdettel a Medgyaszay
Házban. ARolling Stones estre korhatár nélkül várják azokat a zenekedvelõket a Kanizsai Kulturális
Központ munkatársai, akik kiállításon, filmvetítésen és élõzenés koncerten keresztül egy kis idõutazást
szeretnének tenni a ’60-as, ’70-es
évek zenei forradalmába.
Idén 50 éves a Rolling Stones: a
nagymúltú zenekar jubileuma és
munkássága elõtt Nagykanizsán is
tisztelegnek rajongóik, méghozzá
egy rendhagyó muzikális esten. A
brit „Gördülõ kövek” a rockzenei világ palettáján a mai napig töretlenül
képviselik magukat, több millió tisz-

pontosan megnevezniük. Majd
meg kellett teríteniük két fõ részére a megadott három fogásos menüsor vagy napi ajánlat alapján.
Utolsó feladatként pedig a vendégeket kellett fogadniuk, valamint
az adott ételeket és italokat felszolgálniuk. Utóbbi feladatnál
rendkívül összetett szempontrendszer szerint értékeltek.
Ezt követõen pedig a korábban
pincérként pontozott tanulóknak
négy óra állt rendelkezésükre,
hogy a tételek közül kihúzott ételeket elkészítsék és a bíráló bizottságnak bemutassák. Ezeket már a
korábban szakácsként értékelt diákok szervírozták.
(További képeket a
www.kanizsaujsag.hu
galériájában láthat.)
V.M.
telõjük akad szerte a földön, halhatatlan slágereiknek és lázadó életszemléletüknek köszönhetõen. Ezért
a KKK egy olyan rendezvénnyel
kedveskedik a Mick Jaggerék muzsikáját kedvelõknek, ahol relikviák,
lemezek, filmek és zene segítségével „elérhetõ közelségbe” kerül minden érdeklõdõhöz a Rolling Stones.
„Mindent, ami felidézi a több
évtized után is aktív zenekart, elérhetõ közelségbe hozzuk a rajongóknak” – mondta Szakács Gábor
programszervezõ. Ahogy azt is,
hogy a ’84-ben alakult TengsLengs underground zenekar a
Stones-korszak legnagyobb slágereit adja elõ az este 9 órától kezdõdõ élõzenés bulin, ahol garantált a
jó hangulat és természetesen az
örökzöld zenei gyöngyszemek. A
rendezvényre a belépés díjtalan.
Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Október 20-án gasztronómiai
rendezvény sorozat veszi kezdetét a Kanizsa Centrumban. A
már sokak által ismert és kedvelt Torta- és Fánkfesztivál sikerein felbuzdulva a szervezõk
kibõvítették a gasztro-palettát
a Pogácsa és Stangli Mulatsággal, a Kalács Varázs valamint
Luca Nappal. A program részleteirõl csütörtökön sajtótájékoztató keretében számoltak be
az ötletgazdák.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Itt van az õsz: „gasztro” újra
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140 éves
a Zrínyi Miklós
Székhelyintézmény
A Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola Zrínyi Miklós
Székhelyintézmény fennállásának 140. évfordulója alkalmából
ünnepi mûsorral emlékeztek a
Honvéd Kaszinó tükörtermében.
Ünnepi beszédében Faller Zoltán
igazgató a kezdetekre emlékezett,
elmondta az iskola tiszteletbeli
múltra tekint vissza, hiszen 1872ben polgári fõiskolaként indult meg
az oktatás a Csengery utcában bérelt
helyiségben. A fõbb állomások közt
említette meg, hogy a polgári leányiskola 1892 januárjában kezdte meg
a mûködését az Ady úti épületben.
A két világháború törést hozott az
oktatás életébe is, de a kezdetektõl
fogva élénk tevékenység folyt az
oktatáson kívüli idõben, így sport,
zene és egyéb tevékenységekben. A
második világháború után a fiúpolgáriból Zrínyi Miklós Általános Iskola, a leánypolgáriból pedig Zrínyi
Ilona Általános Iskola lett, majd késõbb utóbbi Ady Endre nevét vette
fel. 1958-ban társadalmi munka
szervezésével színpadot hoztak létre, mely lehetõséget biztosított arra,
hogy minden évben színelõadást
tartsanak. Az ünnepi mûsorral ezt a
hagyományt is próbálták feleleveníteni. A két iskolát 1980-ban vonták
össze, és 82-ben már a felújított
épületben folyt a tanítás. Az összevonások miatt jogutódja a Petõfi,
Vécsey és Bolyai iskoláknak, új neve egy éve Zrínyi Miklós – Bolyai
János Általános Iskola.
– Az intézmény szemléletét meghatározták a múlt sikerei, a tanításban, a diáksportban, valamint a
mûvészeti- és kulturális nevelésben. Köszönet az elhivatott pedagógusoknak, a kiváló tettre kész diákoknak és a segítõ szándékkal
együttmûködõ szülõknek – tette
hozzá Faller Zoltán.
Ezt követõen adták elõ rendkívül szórakoztató színpadi produkciójukat a zrínyis diákok, melyben
a 6.b osztály mindennapjaiból mutatták be vicces történeteket.
V.M.

Pedagógusokat
köszöntöttek
Az elõzõ lapszámunkban beszámoltunk a nyugdíjba vonuló,
a pályakezdõ, valamint a dísz-

diplomás pedagógusok köszöntõ
ünnepségérõl, Akik munkájára
építhetett a város címmel.
Aranydiplomát kapott: Gyana
Sándorné Pergel Mária, Szomjas
Éva, Sebõk Istvánné Bézi Ágnes,
Soós Ferencné Zombai Julianna és
Farkas Jánosné. Gyémántdiplomát
kapott: Kónya Istvánné Nagy Ilona,
Popellár Jenõné, Dr. Kovács
Károlyné Végh Mária Magdolna és
Dr. Kovács Károly. Vasdiplomát
kapott: Fábián Lászlóné Farkas
Mária, Keszei Ferencné Koltai Julianna, Balla Lõrinc, Koráth
Józsefné Szalai Borbála és Szakács Jánosné Sneff Erzsébet. Rubindiplomát vett át: Bátki Józsefné
Klima Gertrúd, Péntek Ferenc és
Plander Józsefné Varga Klára.
B.E.

Erdélyben jártunk,
ezer csodát láttunk
Az elmúlt tanévben a Kölyökpark által meghirdetett rajzpályázaton elért elsõ helyezés díja
erdélyi utazás volt. Az Általános
Iskola és Óvoda Nagykanizsa Miklósfa intézménybõl ketten is
részt vehettünk egy élményekben gazdag székelyföldi kiránduláson.
Útközben Kolozsvár volt az elsõ
állomás, ahol megtekintettük a Szent
Mihály templomot, Mátyás király
lovas szobrát és szülõházát. Székelyudvarhelyen volt a szálláshelyünk,
ahol az elsõ naptól kezdve minden
este finom vacsorával vártak bennünket. Csodálatos látvány volt a
983 méter magasan elterülõ, egyedülálló természeti kuriózum a Gyilkos-tó. Itt a csónakázást is kipróbálhattuk. A Békás-szoros két oldalán a
200-300 méter függõleges sziklák, a
1156 méter magas Oltárkõ a kereszttel, a Békás patak leírhatatlanul
ámulatba ejtette mindannyiunkat.
A magyar irodalom klasszikus
zarándokhelyét Farkaslakát is felkerestük, ahol megtekintettük Tamási Áron sírját. A parajdi sóbánya gyógyító hatását is élvezhettük. Szováta a Medve tóval,
Korond a népmûvészeti tárgyaival
mind – mind egy – egy csodával
ért fel. Korondon Rózsika néni
megajándékozott minden résztvevõt egy saját készítésû dísztárgygyal és betekinthettünk az edények
készítésébe, korongozásba, égetésbe, a festés rejtelmeibe is. Szejke,
Szejkefürdõ Orbán Balázs sírja és
emlékmûve a székelykapu kiállítás

2012. október 18.
is mély nyomot hagyott bennünk.
A kirándulás alatt új barátságok is
születtek, hiszen útitársaink voltak a
Hevesi Iskolából, és a murakeresztúri általános iskolából is. Sofõrünk Zoli bácsi úgy ismerte a vidéket, mint a tenyerét. Sokat mesélt a
környék nevezetességeirõl, helyi
mondákról. Böbe néni gondoskodott
mindarról, hogy jól érezzük magunkat. Köszönettel tartozunk Éva néninek a Kölyökpark üzemeltetõjének a
támogatásért, mert Õ tette lehetõvé
számunkra, hogy a Székelyföldi
ezer csoda részesei lehettünk.
Kicsit szomorú voltam, hogy ott
kellett hagynom ezt a szép környezetet. A tanév elején minden diáktársamnak ajánlom, hogy használja ki a pályázati lehetõségeket,
mert így esélyt ad magának arra,
hogy esetleg olyan élményekhez
jusson, mint mi.
Zborovszky Boglárka
Általános Iskola és Óvoda
Miklósfa tanulója

7. évfolyam: 1. Szinyéri Bence
Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium, 2. Gyertyánági Eliza Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium, 3. Milassin Mór Nagykanizsa
Bolyai János Általános Iskola. 8. évfolyam: 1. Hegedüs Ákos Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium, 2.
Kiss Benedek Gyõzõ Nagykanizsa
Batthyány Lajos Gimnázium, 3.
Kálovics Milán Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium.
K.H.

PENugatta – a
Pannon Egyetem
nagykanizsai
kampusza
az állatmenhelyért

Összecsaptak
a kis matematikusok
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány gondozásában regionális tehetségkutató matematika versenyt rendeztek, ahol 5-8.
osztályos diákok mérhették össze
tudásukat a matematika világában. A versenynek a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampusza
adott otthont, ahol Szabadics Zoltán, a Nagykanizsa és Térsége Tehetségsegítõ Tanács elnöke nyitotta meg a nagy érdeklõdésre számot tartó eseményt.
A megmérettetés tulajdonképpen egyfajta elõválogatója volt az
október elején induló ingyenes tehetséggondozó matematikai szakkörnek. A legügyesebb tanulók értékes nyeremények gazdái is lehettek, az elsõ helyezettek SONY
Xperia Tipo okostelefont, a második helyezettek Philips MP4-t, a
harmadik helyezettek pedig tudományos számológépet nyertek.
Eredmények
5. évfolyam: 1. Szirtes Botond
Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium, 2. Szente Péter Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium, 3.
Kanizsai Léna Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium. 6. évfolyam: 1. Pánczél Bálint Nagyrécse
Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Nagyrécse, 2.
Csertán András Nagykanizsa Batthyány Lajos Gimnázium, 3. Vörös
Balázs Sármellék Sármellék ÁMK.

Augusztus végén vetette fel az ötletet a kollégistáknak Fenyvesi
Károlyné, az egyetem kollégiumának gondnoka: fogjon össze egy
csapatnyi diák, és gyûjtsenek állateledelt a kanizsai árva kutyáknak
és macskáknak illetve, akinek van
egy kevés szabadideje, menjen ki a
vasútállomásnál található állatmenhelyre sétáltatni, kennelt takarítani, egyszóval segíteni.
A kanizsai egyetemisták nemcsak
hogy fogékonyak voltak a hívó szóra,
de mintegy 3 tucatnyian csoportba is
szervezõdtek, maguknak pedig a találó PENugatta nevet adták. A diákok
hétfõ délután szállították ki a sebtében összegyûjtött, nagy kosárnyi eleséget a menhelyre, és ha már ott voltak, meg is sétáltattak egy nagy csapat kutyát. Tóth Renáta, a PENugatta
alkalmi vezetõje elmondta, nagyon
erõs és céltudatos elhatározás eredményeként szervezõdtek csoporttá,
céljuk pedig az, hogy a Pannon Egyetem diákjai ezzel is aktív részesévé
váljanak a város életének. Terveik
szerint segítenek a menhely honlapjának a fejlesztésében, rendszeresen
szerveznek gyûjtéseket, de nem csak
állateledelt, hanem egyéb szükséges
készségeket, például lepedõket és takarókat is szeretnének gyûjteni a
menhely számára – tudta meg a Kanizsa Hetilap dr. Papp Attilától, az állatmenhely sajtóreferensétõl.
K.H.
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Kanizsa – Hirdetés

Az EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 8800
Nagykanizsa, Teleki út 19/B. intézmény 2012. október 4én meghirdetett gazdasági-munkaügyi ügyintézõi
álláshirdetését visszavonja.

2012. október 18.

Kanizsai HASZNOS
Tintapatron és lasertoner
töltés a nagykanizsai TESCO
Áruházban KEDVEZMÉNYESEN.
Eredeti és utángyártott
kellékanyagok 100% garanciával.

Tel.: 0670-517-7836

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
Méter tûzifa (éger)
Kalodás fa (tölgy szél)
Kalodás fa (tölgy szél apró)
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk)
Kalodás fa (éger, nyár)
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
Kalodás fa (akác)

1x1x1,70 m38.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m314.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m315.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m318.000 Ft+áfa
1x1x1,70 m322.200 Ft+áfa
1x1x1,70 m324.200 Ft+áfa
1x1x1,70 m325.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

hirdetés

10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)

Kertek, sziklakertek, tavak...
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Egészségügyi Alapellátás új számai
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye (8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16.) telefonszámai 2012. július 5. napjától megváltoztak.
Az új számok:
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ: 06-20/324-0954
Kenyeres Andrásné gazdasági ügyintézõ: 06-20/323-5925
Tusják Renáta gazdasági ügyintézõ: 06-20/323-5925
Központi fax: 06-93/500-823

Zártkerti, külterületi ingatlanok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezõ feltételekkel kínál
hasznosításra (eladás, bérlet) zártkerti valamint külterületi ingatlanokat a Cserfõi-, a Szentgyörgyvári-, a Mórichelyi-, a Förhénci- valamint a Kis- és Nagybagolai hegyen és azok vonzáskörzetében.
Érdeklõdni: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Iroda (Nk, Erzsébet tér 7. II. emelet. 6. ajtó) címen és a 20/500724 telefonszámon lehet.

Üzletrész-á
átruházási szerzõdés aláírása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Saubermacher-Magyarország Szolgáltató Kft. képviselõi üzletrész-átruházási szerzõdést írtak alá az
utóbbi cég kizárólagos tulajdonában álló Saubermacher-Pannonia Kft. 100%-os
üzletrésze vonatkozásában. A szerzõdés értelmében Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata lesz a Saubermacher-Pannonia Kft. tulajdonosa, amely így
a közeljövõben névváltozáson is átesik.
A tulajdonjog átszállásáig a Saubermacher-Pannonia Kft-t irányítását az Önkormányzat által, valamint a Saubermacher-Magyarország Kft. által delegált egy-egy
fõ ügyvezetõ látja el. A tranzakció eredményeképp a város tulajdonába kerül egy
közel kétmilliárd forintos árbevétellel rendelkezõ, Magyarország különbözõ pontjain telephelyekkel rendelkezõ, 150 fõt foglalkoztató hulladékgazdálkodási cég,
mely közszolgáltatási tevékenységét több mint 100 településen végzi. A felek a
tárgyalások során mindvégig szem elõtt tartották a 19 éve alapított cég jövõbeni
sikeres mûködését, az ott dolgozó munkavállalók érdekeit. Nagykanizsa Megyei
Jogú Városa köszönettel tartozik a Saubermacher-cégcsoportot birtokló Saubermacher Dienstleistung AG-nak, hogy a cég tevékenysége során mindvégig
törekedett magas szintû környezetvédelmi célkitûzések megvalósítására, valamint
a minõségi elvárások maximális kielégítésére. Mindez jó alapot jelent arra, hogy
a Saubermacher-Pannonia Kft. a jövõben is a régió meghatározó hulladékgazdálkodási szereplõje legyen.
2012. október 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Saubermacher-Magyarország Kft. közös közleménye

Képviselõi fogadóórák
Bizzer András önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. október 26-án
(pénteken) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.
Dr. Csákai Iván önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. október 24-én
(szerdán) 17 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

Kosárlabdázókat keresnek
A Kanizsa Diákkosár Klub korosztályos utánpótlás csapataiba 8-12
éves kosárlabdázni vágyó kislányok jelentkezését várja minden kedden a Rozgonyi úti Általános Iskola tornatermében Kovács Magdolna edzõnél. Érdeklõdni: +3630-9137-197 telefonszámon lehet.
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesület október 26-án, pénteken 15 óra 30 perckor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében klubfoglalkozást tart, amelyen Dr. Késmárki Nóra fõorvos aszszony tart elõadást a Gombás bõrbetegségek a diabetes témában.
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Álláspályázat: Fogyatékkal Élõk
Integrált Intézménye intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) munkakörének teljes
munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ betöltésére.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk
Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támogató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati rendeletek szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas szintû végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak -amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolatát, az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõélet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó Közgyûlés ülésén a
napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e. Szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll
cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2012. december 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2012. december 1 - 2017. november
30-ig. A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan
létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével. Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr.
elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. október 15. A személyügyi központ
internetes oldalán történõ közzététel napja: 2012. szeptember 15.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja meg. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye intézményvezetõi munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyûlés 2012. november havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Eötvös tér 16., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai
elõkészítõ ülésen kell bemutatni.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
azonosítószámú projekt programjai
VÁROSI DIÁKIRODA
ÁLTAL SZERVEZETT
PROGRAMOK
Kézmûves foglalkozás
Október 20. 9-17 óra: Kanizsa Centrum: Részvétel a Stangli fesztiválon.
Prevenciós klub:
„Gyere, beszéljünk róla"!
Október 19. 15 óra: Városi Diákiroda
Halloween party
Tökfaragás, töklámpás készítés, kvízjátékok, rémtörténet mesélés.
Mentsük meg a Földet!
Helyszín: Városi Diákiroda.
Idõpont:
2012.11.09. 16 óra.
Bõvebb információ:
Baliné Zalavári Ágota,
0630/326-1862. Kör-

nyezetvédelmi vetélkedõ, ügyességi feladatok felsõ tagozatos és
középiskolás diákok számára. 3
fõs csapatok jelentkezését várjuk.
Helyszín: Városi Diákiroda. Idõpont: 2012.11.13. 15 óra. Bõvebb
információ: Baliné Zalavári Ágota
06 30/326-1862.
HALIS ISTVÁN VÁROSI
KÖNYVTÁR ÁLTAL
SZERVEZETT
PROGRAMOK
TÉT Pont
Minden nap elérheted két kollégánkat
bármilyen kérdéssel: Gál Erzsébet
erzsigal@gmail.com, és Kardos Ferenc kardosferenc@gmail.com.
Mindenben megpróbálunk segíteni a
könyvtárban fellelhetõ adatbázisok és
információs lehetõségek segítségével.
Persze nem gondolkodhatunk és dönthetünk helyettetek, de meghallgatunk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tel./fax: +36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

benneteket és ha tudunk, válaszolunk.
Az is fontos, hogy akármirõl is beszéltek, vagy kértek, az kettõnk között marad. Szóval, ha gond van,
dolgozathoz van szükségetek anyagra, vagy gyors és fontos információ
kell, akkor csak írjatok e-mailben,
vagy a www.miapalyank.hu honlap
Halis István Városi Könyvtár linkje
alatt.
Nem tetszik a honlapunk, van ötleted
a fejlesztésére? Lelkes fiatalokat várunk, akik ismerkednének a weboldal
szerkesztéssel, on-line médiával. Jelentkezni a fenti elérhetõségeken lehet!
Csak mondj nemet
filmklub!
November 11., 18., és 25-én 17-20
óráig. Veszélyes élet - életveszélyes
tematikával.
Élõ történelmi teaház

November 21. 17-19 óráig és november 23. 18-20 óráig. A részletes programot keresd a honlapon: miapalyank.hu
KANIZSAI KULTURÁLIS
KÖZPONT ÁLTAL
SZERVEZETT
PROGRAM
Tinipressz újságíróklub
Minden kedden 16-18 óráig a
Medgyaszay Házban.
XXVII.
Négyvészak Kupa
2012. november 03.
szombat, Mindenki
Sportpályája 9.00 óra.
Nevezni személyesen,
a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központban, Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 51. szám alatt.
Nevezési határidõ 2012. november 01.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A hétvégére szenvedélyes órákat ígérnek
önnek a csillagok. Ha akarja, most visszahódíthatja a régi kedvesét, hiszen csak önre vár. A pletykákkal ne törõdjön, cselekedjen úgy, ahogyan mindkettejüknek jó.

IV.20.–V.20. Bika
Ha azt szeretné, hogy végre révbe érjen a
kapcsolata a párjával, ne a saját elvárásait
helyezze mindig elõtérbe. Fogadja el õt
olyannak, amilyennek megismerte, és a közös boldogságukat helyezze elõtérbe.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ne túlozza el az ön körül zajló eseményeket. A holdjárás különben is gyorsan
megváltoztatja érzelmeit, és elfelejti a
problémákat. A családjával kapcsolatos
tervei továbbra is jól alakulnak.

VI.22.–VII.22. Rák
Legyen szokása az igazságmondás. Ha
így él, könnyebben észreveheti, ha mások be akarják csapni. Szakmai tudását
kamatoztathatja a közeljövõben, a munkahelyén elõléptetésre számíthat.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Váratlan lehetõségre számíthat a munkahelyén. Ha változtatni szeretne az életén,
elõbb alaposan dolgozza ki a terveit, s csak
utána lépjen. Várjon türelmesen, mert idegeskedéssel csak az energiája csökken.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Anyagi ügyei miatt ezekben a napokban
nem lesz semmi oka sem a panaszkodásra. A munkáját könnyedén elvégzi, így
az ünnepeket lazán töltheti kettesben a
párjával.

IX.23.–X.22. Mérleg
A munkával kapcsolatos döntéseit fontolja
meg, mert most sikert arathat, és az erkölcsi elismerés mellett anyagiakban is gazdagodhat. Pihenésként foglalja el magát
újszerû, szokatlan tevékenységekkel.

X.23.–XI.22. Skorpió
Ha így folytatja a munkáját, elismerésben részesülhet a munkahelyén. Az immunrendszerére azonban jobban figyeljen, mert ha nem tesz semmit, akkor nem
oldódnak meg a gondjai.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha ki szeretné pihenni magát, fogja fel optimistábban az ön körül zajló eseményeket.
Ahhoz azonban, hogy élete gyökeresen
megváltozzon, elõször önnek kell változtatnia. A társkeresés is egy jó elfoglaltság.

XII.22.–I.20. Bak
Tervezzen változatos programokat, utazást a hétvégére, és ne töprengjen sokat
az elmúlt idõszak negatív eseményein. A
csillagok szerint találkozik a régi szerelmével, aki megváltoztatja az életét.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Úgy érzi, egyre több feladatot kap a munkahelyén, és egyre nehezebben tud megfelelni az elvárásoknak. Bátran vitassa
meg egy barátjával a gondjait, mert lehet,
hogy így is rátalál a megoldásra.

II.20.–III.20. Halak
Ha többet mosolyog, még a fejfájás is elkerüli. A munkahelyén hamarosan elismerésben részesül, és a hosszú hétvégére tervezett családi programok is jól sikerülnek.
Kipihenten várhatja az újabb kihívásokat.
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Egyed Zsanett
kadetban is
országos bajnok

2012. október 18.

Tatár(oknál)járás után felnõtt ezüst

Orosházán rendezték a kadet (16-17-évesek) birkózó férfi és nõi szabadfogású országos
bajnokságot, mely egyben Hegedüs Pál, Felföldi Sándor és
Dr. Sándor László volt kiváló
birkózóknak és edzõknek állított emléket. A versenyre 153
birkózó nevezett, köztük három kanizsai is.
A nõk mezõnyében a korcsoportos idei Európa-bajnoki ötödik,
illetve azt követõen az azerbajdzsáni világbajnokságra is kikerült
Egyed Zsanett ezúttal egy súlycsoporttal feljebb, a 49 kg-osoknál indult és magabiztosan legyõzve vetélytársait szerzett bajnoki címet.
Idõközben Kaposvár adott otthont az idei esztendõ elsõ serdülõ (14-15-évesek) kötöttfogású
rangsorversenyének. A leginkább
szabadfogásban induló nagykanizsaiak itt is sikerrel mérették meg
magukat. A 38 kg-os Németh
Márton remek formában birkózva két gyõztes és egy vesztes
mérkõzéssel a harmadik helyen
végzett. Szintén „bronzos” lett
46 kg-ban Egyed Balázs is.
P.L.

INGATLAN
Belvárosban (Hunyadi utcában)
700 négyzetméteres építési terület eladó. Érd.: 0630/448-6072

BÉRLET
Garázs bérbeadó személygépkocsi
vagy motorkerékpár tárolására, Nagykanizsán, a Csengery út elején az udvarban. Tel.: 0693/312-767 (délután)
(7517K)

SZOLGÁLTATÁS
Készpénzért vásárolok régi könyvet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat és ruhákat, valamint használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, mosógépét, gáztûzhelyét,

Véradás

Mihovics Szabina (jobbról) Kazányban, a jövõ évi Universiade helyszínén

Ismét van magyar felnõtt bajnoki érmese a Nagykanizsai TE
1866 dzsúdósainak. Mihovics
Szabina ugyanis a 70 kg-osok
mezõnyében a második helyen
végzett Bács-Kiskun megye „hírös városában”, ezzel 2010-es aranyérme után „ezüstös” helyezésnek örülhetett.
A kecskeméti országos bajnokság elõtt azonban a tatár fõvárosba, Kazányba érkezett, majdhogynem melegíteni a hazai seregszemlére. Az oroszországi milliós városban rendezték ugyanis a cselgáncsozó rendõrök világbajnokságát, s mivel Szabina az egyenrustb. elszállítom. Tel.:0620/510-2723
(7530K)
Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620/510-2723 (7531K)
Muránói üveg dísztárgyakat, egyéb
porcelánokat, könyveket vásárolnék
készpénzért. Érd.: Nagykanizsa, 0630332-8422 (7532K)

Németországba hetenként
kisbuszokkal (háztól-házig is)!
Tel.: 0672-441-542,
0630-237-5007
Dajka tanfolyam indul Nagykanizsán 2012. októberben (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, két-három részlet). Tel.:
0620/4237877, 0630/6374083
Ny.sz.: 05-0219-04

Magyar Vöröskereszt

2012.10.25. csütörtök 10:00 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Sugár u.
28. 2012.10.27. szombat 09:00 – 13:00 Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium. 14:30 – 16:30 Magyar Vöröskereszt, Sugár u. 28.

hások – egyelõre még – tanuló kötelékébe tartozik, kedvezõbb alkalom nem is kínálkozhatott volna
számára tavalyi súlyos térdsérülése után a bizonyításra.
Persze, a helyszínválasztás sem
volt véletlen a rendezõk részérõl,
hiszen Kazány ad otthont a 2013as Universiadénak és a tatamik palotáját már most tesztelhették a
sportolók. Szabina súlycsoportjában elõsként egy – korábban már
olimpián is érmes – hollanddal
mérkõzött, de a rutinosabb németalföldi kifogott rajta. Mint ahogy a
házigazdák részérõl is egy dzsudoka, cseh riválisát viszont felülmúlva szerzett bronzérmet.
Középiskolába felvételizõk részére,
nyelvvizsgára készülõknek, korrepetálásra szorulóknak német nyelvbõl kö-

Tatárföld után következhetett
Kecskemét, ahol a kanizsaiak javarészt már a fõvárosban tréningezõ
cselgáncsosa négyszer meccselt.
Elsõ összecsapását nyerte, majd
kikapott a késõbbi gyõztes Szabó
Franciskától, az azt követõ két tatmira lépését viszont ismét sikerrel
vette, így a dobogó második fokára állhatott fel az 59. Felnõtt Magyar Bajnokság keretében.
A siklósi Tenkes Kupa nemzetközi versenyén az NTE-tõl Huszár
Máté ifjúsági korcsoportban a második, míg a serdülõknél a harmadik helyet szerezte meg, Szabó
Mátyás pedig a serdülõ 33 kg-ban
szerzett bronzérmet. Egy tatabányai verseny keretében a diák B
korosztályban Várnagy Bálint másodikként, míg a diák A-ban Sólyomvári Dávid harmadikként zárt.
Az ifjúságiaknál Huszár Martin 66
kg-ban elsõ lett, majd a junior korcsoportban – körmérkõzés rendszerben – három indulót utasított
maga mögé az aranyéremért.
Pakson az Atom Kupa keretében
folytatódott az éremkollekció feltöltése, hiszen a serdülõknél Szabó
Mátyás 33 kg-ban második lett, az
ifjúságiaknál Huszár Martin 60 kgban, valamint Huszár Máté 46 kgban is ugyanezt az eredményt hozta.
P.L.
zépiskolai nyelvtanár oktatást vállal
Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630-377-6527 (7533K)
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Nem volt kérdéses egy percig sem
A Kanizsai Vadmacskák SE
Zalaegerszegen a Zala Volán TE
vendégeként lépett pályára bajnoki mérkõzésen. A második vonalbeli zalai rangadót remek játékkal, végig magabiztosan vezetve nyerték meg a kanizsaiak.
Zala Volán TE (9.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (2.) 33-98 (6-30,
11-16, 8-26, 8-26)
Nõi Amatõr NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 3. forduló.
Zalaegerszeg, 50 nézõ.
Kanizsa: Fekete Cs. (24), Fuisz
(32/6), Jagarics (6), Olasz A. (12),
Hegyi (5). Csere: Jurkó (15), Oros,
Rajkai (4), Simon, Nagy D., Kovács K., Pál. Edzõ: Farkas József.
Már az elsõ negyedben eldõlt a
mérkõzés, mert a Vadmacskák csa-

pata jól védekezett, támadásaik pedig pontosak voltak. Nagyszünet
után aztán tovább nõtt a különbség a
két együttes között, a kanizsaiak ekkor is jól szervezték meg védekezésüket. Kijött az ellenfelek közötti fizikai és technikai különbség, a délzalaiak a játék minden elemében –
támadásban, védekezésben egyaránt – felülmúlták a vendéglátókat.
Farkas József: „Jól védekeztünk
és örülök, hogy gyakorlatilag mindenkinek játéklehetõséget adhattunk a találkozó során.”
Az utánpótlás területén is megkezdõdött a bajnoki évad, ahol a
Kanizsai Vadmacskák Junior, valamint a Kanizsa DKK különbözõ
csapatai érdekeltek.
Juniorok: Zala Volán TE - Kanizsai Vadmacskák 42-104. Kanizsai

A Postás hozta a mérkõzést
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE (6.) - Postás SE I (3.) 0:10. Nõi Extra liga
mérkõzés, 4. forduló. Nagykanizsa.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Végh, Mógor - Braun, Kertai 0:3,
Bicsák Bettina - Nagyváradi Mercédesz 0:3, Mógor Evelin - Kertai Rita

0:3, Végh Zsuzsanna - Braun Éva 0:3,
Bicsák - Kertai 0:3, Végh - Nagyváradi 1:3, Mógor - Braun 0:3, Végh Kertai 1:3, Bicsák - Braun 0:3, Mógor
- Nagyváradi 0:3
A nõi asztalitenisz ExtraLiga negyedik fordulójának keretében rendezték a Kanizsa Sörgyár SE – Pos-

Kedvezõbben indult…
Nagykanizsai TE 1866-Horváth Méh (10.) – Körmendi FC
(2.) 2-3 (1-0)
NB III Bakony csoport labdarúgó-mérkõzés, 9.forduló. Nagykanizsa, 170 nézõ. Vezette: Móri
(Szabó P., Péntek Zs.). G.: Babati
T. (10.), László R. (78.); Szalai R.
(48.), Niksz (49.), Németh E. (58.)
NTE: Freischmid R. - Rákhely,
Kotnyek I. (Baranyai Z., 58.),
Cserfõ L., Szép D. - Bozsoki Rieger (László L., 78.), Nagy T.,
Babati T. - Cs. Horváth G., László
R. Vezetõedzõ: Koller Zoltán.
A hazaiak Babati Tamás révén
szereztek vezetést a 10. percben,
melyet a vendégek a második félidõ
elején tudtak kiegyenlíteni. Onnantól a roppant ügyesen és kulturáltan
játszó vasiak okosan játszottak, szereztek tíz perc alatt még két gólt, így
a 78. percben László Roland 20 méteres kapuba emelése már csupán
szépségtapasz volt a vendéglátók
számára, a körmendiek 3-2-re nyerték a mérkõzést.

– Nehezen tudom értékelni a mérkõzést, illetve jót mondani róla, hiszen vezettünk, majd ziccerünk volt,
aztán az ellenfél 10 perc alatt megfordította a találkozót – értékelt a találkozó után Koller Zoltán vezetõedzõ.
– A második félidõ elején teljesen megváltozott a játék képe, a
vendégek uralták a mérkõzést...
– Véleményem szerint annyi történt, hogy egyéni hibáinkból jöttek a
körmendi gólok, felhoztuk az ellenfelet, rákaptunk aztán az ívelgetõs játékra, pedig megbeszéltük, hogy továbbra is a járatjuk a labdát. Hátrányban pedig már nem tudtunk fordítani a találkozó menetén.
Konklúzió: minden csapat úgy képes kibontakozni, ahogy azt ellenfele
hagyja, az ugyanakkor nem egyértelmûen bizonyított, hogy gól csak a
másik fél hibájából eshet... Illetve végül bárhogy csûrjük-csavarjuk, a
jegyzõkönyvekben a hivatalos végeredmény marad meg. Meg aztán sokat keseregni nem is lehet, hiszen
hétvégén a Újbuda FC következik

dobók: Hegyi 20/3, Jurkó 20,
Olasz 17, Kovács 14, Nagy 14, Simon 11, Pál 4, Oros 2, Gutai 2. Kanizsa - Szombathelyi SI 108-34.
Kd: Oros 32/4, Jurkó 17, Nagy
14/3, Kovács 14, Olasz 10, Simon
9, Hegyi 6, Rajkai 2, Gutai 2, Pál
2. Kadet: Zala Volán TE - Kanizsa
DKK 58-97. Kd: Kovács 18,
Gosztola 16, Simon 16, Nagy 14,
Pál 10, Kardos 7, Herman 7,
Bernáth 5, Horváth 4.Serdülõk:
Kanizsa DKK - Zala Volán TE 5646. Kd: Herman 22, Kardos 16,
Kuzma 9, Karancz 5, Katona 2,
Buti 2. Kanizsa DKK - Mágusok
Kaposvár 77-46. Kd: Kardos 33,
Herman 21, Kuzma 14, Székely 5,
Karancz 2, Buti 2.
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Elemükben
a Kunics
testvérek
Nagyüzem a lábtoll-labdásoknál: a serdülõ magyar bajnokság után tizenhetedik alkalommal rendezték meg a lábtoll-labdások gyermek korcsoportos országos bajnokságát
(szepetneki helyszínnel és öt
egyesület 75 versenyzõjével),
Nagykanizsára pedig az ifjúságiak érkeztek az országosra – a
sportág történetében tizenhatodszor.

idegenben, s amilyen sûrû a mezõny,
egy-két jól skerült mérkõzéssel ismét
nagyot lehet ugrani elõre...
A megyei labdarúgó bajnokság
második vonalában ismét városrészi
rangadóra került sor Kanizsán, ezúttal a Palin FC a Kiskanizsával mérkõzött. A mérkõzés testvérek csatáját is hozhatta volna, de a Sáskáknál
Horváth Gergõ az elõzõ fordulóban
egy kiállítással tett róla, hogy a palini meccset kihagyja, testvére Horváth Zsolt pedig munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzott a paliniaktól.
A szépszámú nézõsereg pedig vendégsikert könyvelhetett el...
Palin FC (12.) - Kiskanizsai Sáskák
SE (1.) 0-2. G.: Kálcsics F., Nagy R.
Palin: Bársony L. - Pintér J., Kiss M.,
Somogyi D., Csetei, Buda (Horváth
Gergely), Bársony Sz., Schindlberger,
Zborai Gy., Horváth Gábor (Berke B.),
Hompó (Millei Z.). Játékos-edzõ: Buda Péter. Kiskanizsa: Munkácsi Zs. Ganzer, Csordás M., Piecs L., Németh
R., Visnovics I., Földesi, Dolmányos,
Farkas M. (Cserfõ H.), Kálcsics F. (Pécsi A.), Nagy R. Edzõ: Sneff Ferenc.

Kunics Réka, a nagykanizsai
Zemplén SE játékosa Jánoshidán
serdülõ bajnoki címet szerzett,
amit Szepetneken egy újabb elsõséggel fejelte meg. Kunics Réka a leány egyéni kategória fõtáblájának elsõ kiemeltjeként kezdett és három sima gyõzelmet követõen került a döntõbe, ahol 2:0
arányban gyõzte le újszászi ellenfelét.
Kunics Réka mellett Jánoshidán remekelt még Kunics Bence és Balogh Eszter (neki lány
egyéniben bronz jutott) is, s öszszesen három kategóriában szereztek bajnoki címet a nagykanizsaiak. A kanizsaiak triója Kunics
Bence vezérletével szerezte meg
az elsõséget nyílt csapat kategóriában és Bence a fiú egyesben is a
legjobb lett.
Aztán a Zsigmondy-csarnokban rendezett 16. Ifjúsági Lábtoll-labda Országos Bajnokságon a Zemplén SE játékosai
Kunics Bencével az élen két
aranyérmet gyûjtöttek. Elõbb a
Zemplén SE elsõ számú csapata
(Baranyai Benett, Kovács Patrick, Kunics Bence, Lukács Márton) gyõzött, majd Bence egyéniben is a legjobb lett. Emellett
egy bronzérem került még a
zemplénesek
gyûjteményébe
Lukács Márton harmadik helyezése révén.
A legnagyobb fegyvertény a fiú
egyéni kategóriában született, hiszen abban a mezõnyben öt ellenfelét kellett felülmúlnia Kunicsnak, Lukács pedig szintén a
dobogóra állhatott a 32 fõs mezõnyben.

P.L.

P.L.

P.L.
tás SE mérkõzést, amelyen a fõvárosiak számítottak – bajnokcsapatként
– az esélyesnek. Nos, a papírforma
érvényesült is, hiszen a vendégek
10:0-ra nyerték a találkozót a Végh
Zsuzsanna, Bicsák Bettina, Mógor
Evelin felállásban ping-pongozó hazaiak ellen, így a kanizsaiak négy
mérkõzés után is nyeretlenek.
P.L.
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2012. október 18.

Az akció október 11 - november 30-ig tart.

Multifokális lencse AKCIÓ

20 %

Az akció 2012. október 31-ig érvényes

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19.  www.inkubatornk.hu

