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Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Mosolyszüret:

Városi tanévnyitó az Erzsébet téren

Becsengettek. Elkezdõdött a
2013-14-es tanév. A városvezetés
nevében Dénes Sándor alpolgármester nyitotta meg ünnepélyesen az új tanévet hétvégén az Erzsébet téren.
– A Kulcs Egyesület és az önkormányzat jóvoltából létrejött rendezvény címét, a mosolyszüretet hallva
eszembe jutott, hogy vajon ez a sok
diáknak mosolyszüretet, vagy éppen
mosolyszünetet jelent, merthogy vége van a nyári vakációnak – jegyezte meg tréfásan. De el kell kezdeni,
mert nem az iskolának, az életnek
tanulunk – idézte a mondást. Nem a
szülõknek tanulunk, hanem saját
magunknak, és ez az iskolában történik, melyben a tanuló, a tanító és a
szülõ hármasa nagyon fontos, hisz’
az a tudás, amit gyermekeink megszereznek az iskolában, az viszi tovább õket az életben.
Dénes Sándor külön köszöntötte a legkisebbeket, akik az óvodai
évek után kezdik el az iskolát.
Mosolyszüret? Mint tanárember
tette fel kérdést, amit mindjárt
meg is válaszolt: van egy híd, egy
olyan híd, amelyhez nem kell kõ,
beton, építõmunkás. Mégis szilár-

dabb, erõsebb bármilyen ember
alkotta hídnál. Nincs állandó helye, mindig ott keletkezik, ahol
szükség van rá, ott keletkezik,
ahol két ember találkozik egymással. Ez a híd mosolyra és mosolyból épül. Ott, és akkor, abban a
pillanatban, amikor két ember találkozik egymással. Legyen ez az
iskolában, az elsõ tanítási napon,
amikor a diákok találkoznak a tanárukkal, vagy legyen ez az utcán,
az otthonokban, amikor két ember
találkozik, és rámosolyog a másikra, akkor ezt éljük meg mind-

annyian. Azt kívánta a megjelenteknek, legyen idõnk ebben az új
tanévben is nevetni, mert ez a lélek egyik legszebb zenéje. Legyen
idõnk olvasni, mert ez a bölcsesség alapja. Legyen idõnk dolgozni, mert ez a siker ára. Játszani,
mert ez az örök ifjúság titka. Szeretetet adni, mert gyógyítja az embert. Azt is, aki adja, azt is, aki
kapja. Végezetül mosolygós, szeretetteljes, szép tanévet kívánt
mindenkinek.
B.E.

Akiknek elõször csengetnek be
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének alapfokú oktatási intézményeiben 497 elsõs kisdiák
lépte át elõször az iskolakaput és
összesen 21 elsõ osztály indult.
A legtöbben a Zrínyi-Bolyai
Általános Iskolába íratták be gyermeküket, ebben az intézményben
132, zömmel hatéves gyermek
kezdte meg tanulmányait az indított/engedélyezett öt elsõ osztályban. Nem sokkal maradt el ettõl a

számtól a Kõrösi-Péterfy Általános Iskola, ahol a négy elsõ osztályban 107-en ülnek be az iskolapadba. A Hevesi Sándor Általános
Iskolába 76, a Rozgonyiba 65,
Kiskanizsára 50, Miklósfára 33, a
Palini Általános Iskolába 30, a
Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe
pedig négy elsõs kezdte a tanévet
szeptembertõl – tájékoztatta a Kanizsa Hetilapot Tomity Mária tankerületi igazgató.
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Irodát nyitott
Kanizsán a
Rehabilitációs
és Szociális Hivatal
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal megnyitotta nagykanizsai irodáját. Az Új Széchenyi
terv keretében, Európai Uniós forrásból támogatott TÁMOP 1.1.112/1-2012-0001 kiemelt projekt
várja a rehabilitációs ellátásban és
járadékban részesülõ megváltozott
munkaképességû személyek jelentkezését a Rozgonyi u. 1. szám alatt.
A program célja, hogy támogatásokkal és szolgáltatásokkal eredményesen segítse elõ a megváltozott
munkaképességû emberek sikeres
foglalkozási rehabilitációját. Érdeklõdni telefonon is lehet a (06-20)
821 67 33 számon.

Tájékoztató az
online pénztárgépek
cseréjérõl
Az online pénztárgépek cseréjérõl szervezett tájékoztató elõadást a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara a Vasemberház Dísztermében. Az online
pénztárgépek bevezetésével kapcsolatban dr. Kaszás Anita, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adóigazgatóságának
ügyfélkapcsolati osztályvezetõje
osztott meg aktuális információkat a vállalkozások képviselõi
számára.
Többek között beszélt arról,
hogy kire vonatkozik a pénztárgép
használat, és az online pénztárgép
használati kötelezettség.
Mit jelent a pénztárgép az adóhatóság kapcsolatában, illetve az üzemeltetõ és az adóhatóság viszonylatában; valamint milyen határidõkhöz kell igazodni. Szólt az átmeneti könnyítésekrõl, az üzembe helyezési kódról, a pénztárgép beszerzésérõl, a támogatásról, és mindazokról az apró napi praktikákról, amelyekre figyelni kell az adatlapok kitöltésénél. Az elõadáson többek között elhangzott: a pénztárgép használat alól nincs felmentési lehetõség. Az online mûködés elektronikus hírközlõ hálózaton keresztül
történik. A mûködéséhez nem internet, hanem mobil adatkapcsolat
szükséges. Az üzembe helyezés a
NAV szerverérõl távoli hozzáférés
útján történik. A változás lényegé-

hez tartozik, hogy biztonságos, zárt
rendszer, melynek legfontosabb
eleme a számos fizikai és logikai
védelemmel ellátott adóügyi ellenõrzõ egység. A pénztárgépbe bevitt
adatok megváltoztathatatlanok, az
adómemória manipulálása kizárt.
Az adómemória kiíratását nem csak
mûszerész, hanem az üzemeltetõ is
elvégezheti.
Az online pénztárgépekre való
átállás I. ütemének határideje:
2013. augusztus 31. A II. ütem határideje december 31., míg a III.
ütemé: 2015. január 1.
A szintézis online pénztárgépet
Kozma Éva, a Szintézis Informatikai Zrt. kereskedelmi üzletági
igazgatója mutatta be a hallgatóságnak.

Konténeres vízkezelõ
rendszert fejlesztett ki
a Hidrofilt Kft.
Konténerbe telepített, ipari
üzemek, intézmények vagy kisebb települések ellátására alkalmas mobil víztisztító egységet
fejlesztettek ki uniós támogatással a Hidrofilt Kft.-nél.
Borsos Krisztina, a magyar tulajdonú vállalkozás minõségügyi
vezetõje csütörtökön az MTI-nek
elmondta: közel 179 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
nyertek az Új Széchenyi Terv keretébõl a csaknem 250 millió forintos fejlesztési programhoz. A
projekt keretében megépítették a
könnyen szállítható, szélsõséges
körülmények között is egyszerûen

2013. szeptember 5.
és gyorsan telepíthetõ mobil víztisztító prototípusát is, amelynek
energiaellátását napcellarendszer
biztosítja.
A berendezés folyóvízbõl, tóból
vagy kútvízbõl képes óránként 10
köbméter jó minõségû ivóvizet
elõállítani minimális vegyszerezést igénylõ vízkezelési eljárással.
Egyetlen konténer képes kisebb települések, ipari egységek vagy intézmények ivóvízellátását biztosítani, a hozzá kapcsolt második
egység révén pedig akár ipari felhasználáshoz vagy élelmiszergyártáshoz szükséges sómentes vizet is
elõ tud állítani.
Borsos Krisztina elmondta: a
cég Magyarországon már mintegy
száz hasonló – de telepített – berendezést értékesített, elsõsorban
az alföldi arzénes ivóvíz megtisztítására, de Kazahsztántól SzaúdArábián át Jordániáig számos országban mûködnek már a Nagykanizsán tervezett és épített egységeik.
Az új, mobil berendezés iránt
ugyancsak jelentõs érdeklõdés
mutatkozik, elsõsorban afrikai, valamint távol- és közel-keleti országokból, például Nigériából, Indonéziából, Kínából, Vietnamból,
Thaiföldrõl és Jordániából.
Az 1990 óta mûködõ cégnél
2012-ben 59-en dolgoztak, az idén
pedig már 75-en, és a létszám továbbra is folyamatosan nõ. Szerdán volt a mûszaki átadása a mintegy 400 millió forintból saját beruházásként megvalósult 2200 négyzetméteres új üzemcsarnokuknak,
amelyet várhatóan õsszel vesznek
birtokba.

A múlt évet 2,5 milliárd forintos
árbevétellel zárta a nagykanizsai
Hidrofilt Kft., amely nyereséggel
dolgozik, a Dunántúl 100 legnagyobb adózója közé tartozik – tette hozzá a minõségügyi vezetõ.

Horvát munkahelyre
keresnek
varrómunkásokat
Újsághirdetésben és a munkaügyi központon keresztül keres
zalai varrómunkásokat és kárpitosokat horvátországi munkahelyre egy osztrák jármûipari
cég, amely a Horvátország európai uniós csatlakozását követõ
magyar-horvát munkaerõ-piaci
nyitást kihasználva kínál állásokat.
A feldbachi székhelyû, bõr
belsõket gyártó Boxmark a Zalai Hírlapban tette közzé felhívását, amelyben varrodai tanfolyamot végzett, textilipari vagy
cipész szakképzettséggel és szabászati tapasztalattal rendelkezõ dolgozókat keres a megyébõl.
Fábics Zoltán, a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központjának letenyei kirendeltségvezetõje az MTI megkeresésére pénteken elmondta: elsõ körben
150 magyar dolgozót keresnek a
határtól mintegy 40 kilométerre
fekvõ Varasdra. Az elsõ érdeklõdõk múlt szombaton voltak üzemlátogatáson és próbamunkán, hétfõn pedig már munkába is állhatnak.

Új köntöst kap
a Városháza
Mintegy 13 millió forintos beruházás keretében újítják föl a
polgármesteri hivatal és a bíróság közös épületét.
A múlt hétvégén kezdõdött
munkálatok várhatóan október 31ig tartanak. A megszépülõ épület
új homlokzatot kap, ennek során
kicserélik a tetõ attika bádoglemezeit, valamint felújítják a lábazati
burkolatot is.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea.
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A múlt héten és a most pénteken tartott nagykanizsai tájékoztatók után szombaton újabb 80
ember utazik Varasdra, akik a sikeres gépi próbamunkát követõen már a jövõ héten munkába
állhatnak. A horvát cégvezetõk
további tájékoztatásokat is tartanak, két hét múlva már kárpitos
szakembereknek is, késõbb pedig – a magyar dolgozókkal kapcsolatos tapasztalatok megismerése után – a legmagasabb színvonalú bõrmunkák elvégzésére
ugyancsak hirdetnek munkalehetõséget.
A kirendeltségvezetõ elmondta:
munkatársai a helyszínen meggyõzõdhettek róla, hogy nagyon jó
munkakörülményeket kínálnak a
leendõ dolgozóknak, akiket a magyarországi gyakorlattal ellentétben nem kölcsönzött munkaerõként, hanem állandó munkaszerzõdéssel foglalkoztatnak.
A Varasdon elhelyezkedõ dolgozók nagyjából nettó 100 ezer
forint körüli összeget kapnak havonta euróban, a horvát adószabályok szerint a 15 százalékos adósávba tartoznak. A fizetésüket mûszak- és teljesítménypótlékok egészíthetik ki, valamint éves szinten
még csaknem egy havi plusz juttatás is jár.
Fábics Zoltán azt is hozzátette,
hogy varró és kárpitos betanított
dolgozók, szakmunkások elég sokan vannak Zalában, a hasonlóan
autóipari beszállítóként mûködõ
Eybl éppen a közelmúltban zárta
be Lenti üzemét és csökkentette a
dolgozói létszámot Nagykanizsán.
A cég horvátországi üzemében
jelenleg 3400 dolgozót foglalkoztatnak, de már tárgyalnak a telephely bõvítésérõl. Az ausztriai Jennersdorfban és Feldbachban pedig
már hasonló munkakörben dolgoznak magyar munkavállalók - tette
még hozzá a kirendeltségvezetõ.
A Boxmark honlapja szerint a
jármûipar számára prémium kategóriás bõr kárpitos termékeket
gyártó osztrák vállalkozás az iparágban a világ egyik vezetõ fejlesztõje és gyártója, amely évente 14
millió négyzetméternyi kárpitos
terméket állít elõ.
A Feldbachban és Jennersdorfban mûködõ három bõrfeldolgozó
és gyártó üzemén kívül 2001 óta
Szlovéniában, 2005-tõl Horvátországban, 2011 óta Németországban is saját gyárakkal rendelkezik,
idén pedig Kínában is létrehozta
leányvállalatát. Termékeit nem-

csak az autóipar számára készíti,
de repülõgépek, hajók és vasúti
kocsik belsõ tereiben, valamint a
bútoriparban is felhasználják
gyártmányait a világ számos országában.
Horvátország július 1-jei uniós
csatlakozását követõen ez az elsõ
eset, hogy nagyobb létszámú magyar munkaerõt keresnek Horvátországba, köszönhetõen annak,
hogy a két ország között teljes
mértékben megnyílt a munkaerõpiac. Annak ellenére keresnek magyarországi munkaerõt, hogy Horvátországban júliusban 18,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta.

63. Bányásznap
Gyöngyösön tartották a 63.
országos bányásznap idei központi ünnepségét, ahol az ipari
termelés és a bányászat fontosságáról beszélt a nemzeti fejlesztési miniszter. Németh Lászlóné
hangsúlyozta, hogy egy ország
csak erõs ipari termeléssel és az
azt kiszolgáló bányászattal
együtt lehet erõs. Az országos
rendezvényen zalaiak is vehettek
át elismeréseket.
A 63. Bányásznap alkalmából
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter Kiváló Bányász kitüntetést adott át Mentes Bélának,
a Rotary Zrt. fõfúrómesterének.
Ezen kívül még ketten vehettek át
szolgálati oklevelet. A bányászvállalatok által alapított Bányász Szövetség oklevelét 40 éves szolgálatért Bálint György fõmunkatárs,
míg 35 éves szolgálatért Tótiván
László fõfúrómester kapta.
Városunkban a hagyományos
bányásznap koszorúzással vette
kezdetét a Huszti téri Olajbányász
emlékmûnél. A megemlékezés koszorúit a Rotary Zrt., a MOL Bányász Szakszervezet, a MOL Nyrt.
zalai, a MOL Nyrt. Rotary Zrt., az
EON – Földgáztároló Zrt., a DKGEAST Zrt., az Országos Magyar
Bányászati Kohászati Egyesület,
az Olajos Szenior Klub és a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium képviselõi helyezték el az emlékmû talapzatánál.
A Rotary napokat két központi
helyen tartják. A zalai térségben
dolgozók szeptember 7-én, szombaton, a MÁV NTE sporttelepen
találkoznak, a kiskunságiak szeptember 14-én, Szankon, a Bányász
parkban ünnepelnek majd.
B.E. - MTI
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Dödölle fesztivál:

Lakjon jól a test, de
gyarapodjon a lélek is!

A 10. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál
programkínálatát
szemlélgetve bizonyára sokaknak feltûnik, hogy az e hét végén
tartandó, (immár) országos hírû
rendezvény még az elmúlt években megszokott „boros-dödöllésmulatozós ünnepeknél” is jóval
sokrétûbbnek, sokszínûbbnek
ígérkezik. Leginkább azért,
mert az eseményt évek óta lebonyolító kulturális és „gasztrocsapat” munkáját idén társszervezõként a Kanizsa Turizmusáért Egyesület is segíti.
A Kanizsa Turizmusáért Egyesület tagjai ugyan „amatõrként”,
ám ennek ellenére lelkes lokálpatrióta lakosként már több ízben
is vendégcsalogató, tartalmas kikapcsolódást nyújtó programokat
rendeztek Nagykanizsán. Elég
csak a Sárkányhajó bajnokságokat, a Város napját vagy a tavalyi
Sörfesztivál- és Fúvószenekari
Találkozót megemlíteni, mely
eseményeket kimagaslóan nagy
létszámú látogatottság fémjelzett.
A szervezet elnöke, Magyar Ferenc szerint az sem véletlen,
hogy a példaként említett rendezvények iránt nagy volt az érdeklõdés: hiszen több generáció is
talált – akár reggeltõl késõ estébe
nyúlóan – elfoglaltságot a sportos, szórakoztató vagy épp kulturális eseményeken.
– A Bor- és Dödöllefesztivállal
is – ami egyébként jól összehangolt csapatmunka és korrekt
együttmûködés eredményeképpen
„születhetett meg”– azt szeretnénk
elérni, hogy legyen olyan esemény
a városban, ami mágnesként vonzza az embereket. Ezért is „terjesztettük ki” a fesztivált, az eddigieknél jóval nagyobb és „újabb” helyszínre, a Fõ úti „Csemege bolttól”egészen a Zárda utcáig, Erzsébet térig. Nem összezsúfolt, nem
talpalatnyi területre invitáljuk az
embereket és nem utolsó sorban
nem egysíkú, csak „eszem-iszom-

ból” álló rendezvényre. Természetesen figyelmet – a fesztivál jellegébõl adódóan – az étkezésre, és a
jóféle helyi nedûk ízlelgetésére is
fordítottunk – ez elsõdlegesen a
Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület feladatköréhez tartozik.
A Kanizsai Kulturális Központ
mellett a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület pedig arra törekedett a
rendezvény programjainak összeállítása során, hogy a rendezvény
hagyományõrzõ, szórakoztató mivolta mellett teret adjunk vagy
éppen bemutatkozási lehetõséget
biztosítsunk helyi mûvészeti csoportoknak, a népi értékeket véve
górcsõ alá. Mivel a fesztivál két
napján 40 elõadó (csapat), közel
350 szereplõvel lép fel s ad mûsort, így az esetleges torlódást elkerülve a Fõ úton és az Erzsébet
téren is színpadot állítottunk. Ez
utóbbit a Kanizsa Turizmusáért
Egyesület által meghívott mûvészeti, kulturális csoportok, illetve
a könnyû- és rockzenei élet
„krémjei” népesítik be. Nagy Feró és a Beatrice, Orosz Zoltán és
barátai a Belmondo, a Back II
Black együttes esti koncertjeivel a
család „nagyját”, míg – például –
a Brumi Bandi Band és a Kakaó
Zenekar gyermekmûsorával az
„apraját”, a gyermekeket kívánjuk megszólítani. Nagykanizsától
a Muravidékig, tágabb Zala megyébõl és a fõvárosból is érkeznek elõadók a fesztiválra, s persze, hogy a „tényleg senki se
unatkozzon” szlogen ne csak üres
frázis legyen, arról még a kísérõprogramok garmadája is gondoskodik.
Magyar Ferenc hangsúlyozta,
egy rendezvénynek – akár a borés dödölle fesztiválnak, akár a sörfesztiválnak – a gasztronómiai-kulináris örömök élvezete mellett
fontos eleme a szórakoztatás, a
vendégek kikapcsolódása is. Hisz
– ha a híres mondást vesszük alapul – az étek is jobban esik, ha kellemes légkörben fogyasztjuk el.
Például a szeptember 6-7-i Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon…
Sz.Zs.
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Kanizsa – Közgyûlési tallózó

A Thúry György Múzeumhoz csatolták
a kiskastélyt és a plakátházat
Jövõ januárban különválnak
a kulturális és közgyûjteményi
intézmények, errõl is döntöttek a
város közgyûlésének szerdai ülésén.
Az évek óta integrált szervezetként mûködõ Kanizsai Kulturális
Központhoz tartozó közgyûjtemények, vagyis a Képzõmûvészetek
Háza és a Magyar Plakát Ház kiválik, és a január óta szintén az
önkormányzat fenntartásában lévõ Thúry György Múzeummal
összevonva mûködik tovább. Januártól a két intézményegység
változatlan létszámmal, de tisztább profilokkal mûködhet tovább, vezetésükre igazgatói pályázatot hirdetnek.
Az akkor még a Zala Megyei
Múzeumok Igazgatóságának keretében, a Zala Megyei Közgyûlés
fenntartásában mûködõ Thúry
György Múzeum 2011-ben takarékossági okokból elveszítette területi múzeumi státusát. Azóta közérdekû muzeális gyûjteményként
mûködött, de a nagykanizsai önkormányzatnak az Emberi Erõforrások Minisztériuma által júliusban
elfogadott kérelme alapján október
1-jétõl visszanyeri területi múzeumi címét – derül ki a közgyûlés által tárgyalt elõterjesztésbõl.
Mind a múzeum, mind pedig a
kulturális központ magasabb vezetõi
feladatainak ellátására pályázatot ír
ki az önkormányzat, ugyanis a jelenlegi vezetõk – Száraz Csilla (Thúry
György Múzeum) és Farkas Tibor
(KKK) – megbízatása év végén lejár. Az intézményvezetõi posztokra
október 30-ig lehet pályázni.
A nagykanizsai képviselõk júniusban döntöttek arról, hogy a helyi
közösségi közlekedést biztosító
Zala Volán Zrt. 2007 és 2012 közötti veszteségét rendezik. Az eredetileg a közlekedési társaság által
kért csaknem 295 millió forintot
hosszas tárgyalások után 67,6 millió forintra szorították le, s a város
azt vállalta, hogy ezt tíz év alatt,
egyenlõ részletekben fizeti meg.
A Zala Volán javaslatát figyelembe véve a közgyûlés most úgy
döntött, nem tíz, hanem hét év alatt
rendezi az adóságot, így évente
csaknem 9,7 millió forintot juttat
veszteségfinanszírozásként a közlekedési társaságnak.

Tapasztalatok az
iskolák átszervezése
után
A közgyûlésen elfogadták a
közoktatási intézmények mûködésének az átszervezés utáni tapasztalatairól szóló elõterjesztést. A tavaly december 15-én a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötött megállapodás
értelmében a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami
fenntartásba kerültek. A januári
határozat alapján pedig a mûködtetés feltételeit is rendezték,
így januártól az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok
ellátásáról.
Fenntartásba vették az Általános
Iskola és Óvoda kiskanizsai, miklósfai és palini intézményeket, a Hevesi Sándor Általános Iskolát, a
Kõrösi – Péterfy és a Zrínyi – Bolyai intézményegységeket, a Rozgonyi úti általános iskolát, a Szivárvány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményt, a Farkas
Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskolát, valamint a Batthyány Lajos Gimnáziumot. Fenntartásba és mûködtetetésbe pedig a Dr.
Mezõ Ferenc – Thúry György Gimnázium és Szakképzõ Iskolát, a
Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ
Iskola és Kollégiumot, továbbá a
Térségi Pedagógiai Szakszolgálatot.
Ahogy a közoktatási intézmények
mûködtetésének tapasztalatairól
szóló beszámolóban olvasható az átszervezés az elsõ néhány hónapban
sok problémát és operatív feladatot
jelentett, azonban a szolgáltatások
folyamatos biztosításában fennakadás nem jelentkezett. Az ingatlanvagyon üzemeltetése kapcsán a felújítási és karbantartási feladatokat a
Nagykanizsai Vagyongazdálkodási
és Szolgáltató Zrt. végzi.
A megállapodás értelmében a
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja, az operatív munkáltatási feladatokat pedig a Mûvelõdési és Sportosztály végzi. Az
oktatási intézmények mûködtetõ
feladatait 105 fõ hajtja végre, melyek ellátásában az önkormányzat
igénybe vette a közfoglalkozás adta lehetõségeket is. Januárban és

februárban 16, míg márciustól júliusig 22 fõt alkalmaztak.
Az önkormányzat önként vállalt
oktatási feladatai közé tartozik az
1-4. évfolyamos tanulók úszásoktatása, az általános iskolások mozibérletének támogatása, a VDÖK
mûködésének, valamint a diákolimpiai versenyrendszerben való részvétel költségeinek finanszírozása, a
Napközis és a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági tábor üzemeltetése, a kiváló tanulmányi eredményt
elért tanulók és felkészítõ tanáraik
jutalmazása és a Városi Pedagógus
nap megszervezése.

Újabb fogas
kérdések
A közgyûlési döntés értelmében Dr. Hosznyák Judit és Dr.
Molnár Erika látja el a városi fogászat II. és a IV. számú körzetéhez tartozó betegeket.
Városunkban a fogorvosi alapellátásról kilenc fogorvosi praxis
gondoskodik. A körzetek mûködtetésére az önkormányzatnak hét
vállalkozó fogorvossal van érvényes feladat-ellátási szerzõdése,
mivel az elmúlt évben külföldi
munkavállalás és haláleset miatt a
II. és a IV. számú körzethez tartozó
praxis megüresedett.
2012. május végéig a II. körzethez tartozó betegeket Dr.
Hetey Susanna látta el, aki külföldi munkavállalás miatt lemondott praxisjogáról, Dr.
Károssy Anikó a IV. körzet fogorvosa pedig tavaly novemberben elhunyt, praxisjogának folytatására vagy elidegenítésére jogosult házastársa, egyenesági leszármazottja nem volt. Ennek
folytán tehát a városban kialakított kilenc fogorvosi körzetbõl
kettõ betöltetlen, melyek helyettesítéssel való ellátása folyamatos problémát jelent. Azonban az
elmúlt hónapokban két fogorvos
is jelezte a praxisjog megszerzésére irányuló szándékát. Az ehhez szükséges elõ-valamint feladat ellátási szerzõdést Dr.
Hosznyák Judittal és Dr. Molnár
Erikával megkötötte az önkormányzat, így a már említett körzet betegeinek ellátása gördülékenyebb lesz a jövõben.

2013. szeptember 5.

A kajak-kkenu klub
használatába került
a csónakház
Az önkormányzat a Kanizsa
Kajak-Kenu Klub ingyenes használatába adta a csónakházat 15
éves határozott idõtartamra
megállapított feltételek mellett.
Az épületet, melyet több mint
harminc éve kiviteleztek rövidesen felújíthatják, vagy helyette
újat építhetnek.
A Kanizsa Kajak-Kenu Klub a
felújításhoz vagy az újjáépítéshez
szükséges összeget kétféle támogatásból biztosítaná. Egyrészrõl a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által
nyert egy milliárd forintos rendkívüli támogatásból, és a tao rendszer
miatt csökkenõ finanszírozású
sportágak állami szubvenciójából,
mely 15 millió. A szövetség ebben
az esetben 2,8 milliárd forintra számíthat. A kanizsai klub a szövetségen keresztül mindkét támogatásból
részesül, összesen közel 13 milliót
kaphat július végéig, és ezt fordítanák a munkálatokra, melyek akár
még a nyáron is elkezdõdhetnek. A
hiányzó összeget pályázatok segítségével biztosítanák.
A feltételek közt szerepel, hogy a
klub feladata a közmûcsatlakozások
kiépítése és a költségek viselése. Az
épületet az önkormányzat engedélyével újíthatja fel, alakíthatja át. Továbbá az egyesületnek vállalnia kell,
hogy a felújítást a szerzõdéskötéstõl
számított 8. év végére megvalósítja,
valamint, hogy a nyilvántartott versenyzõinek száma a használat idõtartama alatt nem csökken 15 fõ alá, taglétszáma pedig 80 alá. Vállalásukban
szerepel, hogy minden évben legalább egy versenyzõvel részt vesz az
MKKSZ által szervezett Magyar Bajnokságban és az MKKSZ-hez tartozó
valamely területi szövetség vagy
egyesület által szervezett az adott évi
versenynaptárban szereplõ KajakKenu sportágba tartozó versenyen. Az
MKKSZ által mûködtetett amatõr
versenyrendszerben meghirdetett versenyek közül pedig legalább tíz versenyen legalább egy fõvel szerepel.
A 15 év alatt együtt kell mûködnie a város közigazgatási területén
mûködõ általános- és középiskolákkal, a bérbeadót, mint támogatót tünteti fel és évente egyszer beszámol a tevékenységérõl, valamint biztosítja az önkormányzat
számára a csónakház használatát.
Sz.Zs. - V.M.
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Zalai vadászati
évadnyitó
Évente tartósan 12 ezer tonna
vadhús kerül piacra Magyarországon, ennek értékesítését a kereslet élénkítésével lehet megoldani, de a tárca vizsgálja annak
lehetõségét is, hogy bevonják a
vadhúst a közétkeztetésbe –
mondta el a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára szombaton Bakon.
Kardeván Endre a Sohollárivölgyben rendezett zalai vadászati évadnyitón mondott beszédében tért ki arra, hogy soha nem
látott mértékûre duzzadt a vaddisznó országos terítéke, a 201213-as vadászati évben 148 ezer
vaddisznót lõttek ki Magyarországon.
A hazai és a nemzetközi piacon egyaránt számolni lehet azzal, hogy nagy mennyiségû vadhús kerül forgalomba, ezért is támogatják a magyarországi feldolgozás szintjének emelését, illetve vizsgálják a lehetõségét,
hogy miként kerülhet a közétkeztetésbe is a vadhús - jelezte az államtitkár.
Kardeván Endre arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy Zala
megye természeti és vadászati értékeit illetõen „az ország egyik
legkiválóbb és látnivalókban leggazdagabb vidéke”. Ezt bizonyítják a megyében lõtt világrekord
gímszarvastrófeák, „köztük az
utóbbi évek legkiválóbb, legérettebb agancsa, amelyet két éve
szintén Zala megyében terítettek
le”.
Az államtitkár kifejtette: a mostani kormányzati ciklus több
könnyítést hozott a vadászati ágazatnak. Módosították a nagyvadak azonosításával kapcsolatos
rendeletet, ezzel összefüggõen a
vadhús forgalomba helyezésérõl
szóló jogszabályt, amelynek révén az egészséges vadhús könynyebben jut el a fogyasztókhoz.
Ez a felvásárlási árak növekedését
és a felesleg értékesítését is lehetõvé tette.
A kedvezõ változások között
említette a fegyvertartással kapcsolatos szabályok életszerûbbé
tételét és az adminisztrációs terhek csökkentését. A jövõben
például visszavonásig lesz hatályos a fegyvertartási engedély,
egyszerûsödött a fegyver vásárlása és átadása, ésszerûbb lett a

fegyvertárolás és -szállítás szabálya, eltörölték a vadászfegyverek idõszakos mûszaki vizsgálatát.
A büntetõ törvénykönyv az orvvadászokat két és három év közötti börtönnel fenyegeti, és a rendészeti törvény a hivatásos vadászokat többletjogosítványokhoz juttatta. A vadászterületeken igazoltathatnak, jármûvet állíthatnak
meg és vizsgálhatnak át, ha kell,
kényszerítõ eszközöket is alkalmazhatnak – sorolta Kardeván
Endre.
Rosta Gyula, a megye vadászterületeinek egyötödét kezelõ
Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója
ugyancsak méltatta az ágazat
kedvezõ változásait, de szólt arról is, hogy nem született meg a
régóta várt új vadászati törvény.
A gazdálkodást alapjaiban meghatározó vadkártérítési szabályok emiatt nem változtak, holott
a mezõgazdasági és erdei vadkárok mértéke folyamatosan
emelkedik, amelyet csak védekezéssel és a kilövések növelésével
tudnak mérsékelni.
Gondjaik között említette, hogy
miközben Zalában túlszaporodtak
a gímszarvasok, a fiatal bikákat terítik le, ami a hosszabb távú vadgazdálkodás szempontjai miatt
vagy a további világrekordok reményében elfogadhatatlan gyakorlat.
Rosta Gyula beszélt arról is,
hogy a „nyomasztó bevételkényszer” a kilövések és a selejtezés
fokozásával oldható, például a
vaddisznóvadászatokra ma korlátlan az igény, de „elkerülhetetlennek tûnik a vadászok jóval nagyobb anyagi áldozatvállalása is”.
Három év alatt 50 százalékkal
emelték a kilövési tervüket, így jelenleg évente 7 ezer nagyvadat teríthetnek le a megyében, de ezt a
mennyiséget mindaddig növelik,
amíg a mezõgazdasági és erdei
károk jelentõs mértékben nem
csökkenek.

Szerkezetkész
az állatmenhely
karanténsora
Határidõre sikerült szerkezetkész állapotba hozni az állatmenhelyen, közel 10 millió forintos beruházással épülõ ideiglenes ebõrzõ épületet, és így hamarosan befejezõdik az állatotthon
többlépcsõs fejlesztésének elsõ
üteme.

2013. szeptember 5.
Még februárban döntött a közgyûlés arról, hogy az állatotthont
egy többlépcsõs fejlesztés során
térségi ebrendészeti teleppé kívánja fejleszteni. Meghatározták
az ellátandó, új feladatokat, és az
ezek megvalósításához szükséges fejlesztéseket is, amelyek között szerepelt egy karanténsor
megépítése, egy állati tetemmegsemmisítõ berendezés beszerzése, a menhely bõvítése új
területek megvásárlásával, valamint az árva kutyák és macskák
tartási körülményeinek a javítása
is. A komoly, több tízmillió forintos költségvetésû beruházás
elsõ lépcsõje a térségi karanténállomás létrehozása volt. Ennek
legfontosabb elemét, az ebõrzõ
épületet sikerült határidõre
szerkezetkész állapotban átadnia
a fejlesztést bonyolító Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesületnek.
Mint azt Varga Károlyné, az
egyesület elnöke elmondta: a
karantén modern stílusú építménye a ZÁÉV Zrt. és a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
tanulóinak a segítségével épült
meg. „A mintegy 150 négyzetméter alapterületû karantén bevilágító elemekkel kombinált,
modern cserépfedést kapott, míg
a belsõ vasszerelési munkák, a
tereprendezés valamint az új vizesblokkok, parkolók és egy kapubejáró megépítésének a viszszamaradt munkálataival pedig
várhatóan október végére készülnek majd el a szakmunkás
tanoncok. A karanténállomás az
elképzeléseink szerint elõször
Nagykanizsa közigazgatási területén látja majd el a hatósági feladatokat, késõbb azonban szeretnénk a tevékenységünket
egész dél-zalára kiterjeszteni. A
fõ célunk persze az, hogy ne legyen árva állat az utcákon, köztereken: azaz a német példa
meghonosítása. A germánoknál
ismeretlen fogalom a kidobott
kutya, macska. Ott a menhelyek
néhány tucat fõvel üzemelnek,
és 2-3 héten belül minden elárvult állatnak sikerül új, szeretõ
gazdát találni.” Az elnök a továbbiakban leszögezte: a mûködés megkezdéséhez szükséges
hatósági engedélyek beszerzése
után az üzemelés várhatóan még
az idén megkezdõdhet.
Cseresnyés Péter polgármester, a program ötletgazdája hangsúlyozta: egy több lépcsõs folyamat elsõ állomásához érkeztek.

"A városvezetés több évre, és
több síkon tervezett és gondolkodott elõre, mikor a tavalyi évben
meghatározta Nagykanizsa állatotthonával, illetve a városunk
kutyás közösségével kapcsolatos
problémák, feladatok megoldását. Elsõ körben az állatmenhely
régóta elhanyagolt ügyét szerettük volna rendezni. Ezt nemcsak,
hogy teljesítettük, hanem mindjárt meg is haladtuk, hiszen az ott
lakó, elárvult állatok életkörülményeinek javításán túlmenõen
egy Nagykanizsa közigazgatási
területére kiterjedõ ebrendészeti
telepet hozunk létre ez év végéig.
Ezt fogja követni a második
ütem, azaz az állati tetemek uniós normáknak megfelelõ megsemmisítése problémájának a
megoldása, amit ki fogunk egészíteni az állatotthon területének
majd duplájára növelésével, és a
férõhelyek számának a bõvítésével is. Ez a második ütem jelenleg kidolgozás alatt áll, azonban
a területbõvítésre már tettünk
konkrét lépéseket is: tárgyalásokba kezdtünk az állatotthon
szomszédságában lévõ, mintegy
háromezer négyzetméteres földterület tulajdonosaival, csakúgy,
mint a Vízmûvel is. Az állati tetemek megfelelõ elhelyezésében
szintén szeretnénk az élen járni,
vagyis a környezõ településeknek egyfajta megoldási lehetõséget felkínálni. Hiszen az elhullott
állatok tetemeinek megfelelõ kezelése minden önkormányzatra
kötelezõ jelleggel vonatkozik, és
a jövõ évtõl Nagykanizsa megoldást fog tudni kínálni majd az
egész térségnek e probléma megoldásában is. Ezekkel a beruházásokkal párhuzamosan, mintegy
harmadik ütemként pedig a városunk kutyás közösségének szeretnénk kedvezni, hiszen több
futtatót, és számos kutyaürülékgyûjtõ edényt fogunk Nagykanizsa területén kihelyezni. Lényeges, hogy ezen utóbbi feladatok
teljesítésének is szeretnénk már a
jövõ évben nekilátni, hogy mind
a kutyások, mind pedig az „egyszerû” állampolgárok komfortosabban érezzék magukat. A tervek elkészítése már a harmadik
ütem esetében is elkezdõdött, és
most az látszik valószínûnek,
hogy – tekintettel a lakosságszámra – a keleti városrészben
fog majd megépülni Nagykanizsa elsõ kutyafuttatója.”
MTI - P.A.
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Magyar dal napja:
A Csík zenekar
is a pódiumra lép

Kanizsai tehetséggondozók elismerése

A Magyar dal napja alkalmából
koncertekre és éjszakába nyúló
„örömzenélésre” invitálja az érdeklõdõket a Kanizsai Kulturális Központ. A szeptember 8-án tartandó
rendezvénynek a Kiskastély-Magyar Plakát Ház udvara ad otthont.
A zenés-dalos esten a Tüttõ János
Nótaklub és a Bojtár együttes fellépése alapozza meg a jó hangulatot, s
nyújt kellõ ráhangolódást a közönségnek a 18 órakor kezdõdõ Csík
zenekar koncertjére. Az országosan
és Európa szerte is közkedvelt
együttessel közösen Lovasi András
Kossuth díjas elõadó, énekes-zenész
is színpadra lép – mondta Farkas Tibor, a Kanizsai Kulturális Központ
igazgatója az esemény kapcsán tartott sajtótájékoztatón. A rendezvényre jegyek elõvételben 2500 Ftért a HSMK jegypénztárában, a
Tourinform irodában és a Dödöllefesztiválon is kaphatók, illetve a
helyszínen 3200 Ft-ért válthatók.
Amennyiben a rendezvény napján
rossz idõ lesz, úgy abban az esetben
a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében ad koncertet a
Csík zenekar.
Sz.Zs.

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Program keretében elismeréseket adott át a tehetségek gondozásában jelentõs szerepet vállaló személyeknek. Városunkból négyen is részesültek a magas kitüntetésben. „Bonis Bona a Nemzet tehetségeiért” kitüntetõ díjat vehettek át az alábbi kanizsai szakemberek: Budavölgyi Kálmán - Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület, Erdõs Gábor - Batthyány Lajos Gimnázium, Dr. Pintér Ferenc János - Batthyány Lajos Gimnázium, Matematikai Tehetségekért
Alapítvány, Veitné Molnár Anikó - Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány.

Bajcsai falunap
2013. szeptember 14.
Helyszín: Bajcsai Kultúrház
Kezdés: 16 óra

Kulturális programok
H Bajcsai Dance juniorok
H Eszteregnyei õszirózsa dalkör
H Bajcsai dance csapat
H Farkas Miklós harmónika

H Bajcsai Rezedák
H Farkas Tibor gitár
H Zalagyöngye Táncegyüttes

SZTÁRVENDÉG: DAAVID!!!
Ételek: Bakonyi betyár leves, lángos, pince pörkölt.

XXIII. ZALAI NEMZETKÖZI
MÛVÉSZTELEPEK
ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: szeptember 6-ig.
A MAGYAR FOTOGRÁFIA
NAPJA
"Nagykanizsa a mi városunk" - a Kanizsa Fotóklub alkotóinak kiállítása.
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig.
Szeptember 6., 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család
www.kerekito.hu.
Szeptember 6-7.
10. KANIZSAI BORÉS DÖDÖLLE FESZTIVÁL
Szeptember 13. 17 óra
"FÉNYSZÜLETÉS" - AVAGY
HOGYAN TEREMTETTE A
VARÁZSLÓ A FÉNYT - Kõvári
Elvira fotókiállítása. Megnyitja:
Zágon László fotómûvész. Megtekinthetõ október 2-ig.

Szeptember 6. 9-17 óra
KLÍMAKONFERENCIA

(Az ételek támogatójegy ellenében kaphatóak. A támogató jegy ára 200 Ft)

Este 21 órától bál kezdõdik
Tombola húzás a kulturális mûsor után.
A napot szervezi a Kanizsai Kulturális Központ és a Bajcsai Kulturális Egyesület.

Támogatóink: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, Kanizsai
Kulturális Központ, Tóth Nándor képviselõnk, Horváth János Coop-Bajcsa,
Bajcsa városrész lakossága, Alkotmány Agro MG-Zrt.
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk.

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán (szeptember)
2013. szeptember 1.
2013. szeptember 2.
2013. szeptember 3.
2013. szeptember 4.
2013. szeptember 5.
2013. szeptember 6.
2013. szeptember 7.
2013. szeptember 8.
2013. szeptember 9.
2013. szeptember 10.
2013. szeptember 11.
2013. szeptember 12.
2013. szeptember 13.
2013. szeptember 14.
2013. szeptember 15.
2013. szeptember 16.
2013. szeptember 17.
2013. szeptember 18.
2013. szeptember 19.
2013. szeptember 20.
2013. szeptember 21.
2013. szeptember 22.
2013. szeptember 23.
2013. szeptember 24.
2013. szeptember 25.
2013. szeptember 26.
2013. szeptember 27.
2013. szeptember 28.
2013. szeptember 29
2013. szeptember 30.
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BELVÁROSI
ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
KATONARÉTI
BELVÁROSI
KIRÁLY
REMÉNY
KIRÁLY
SZENT GYÖRGY
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
ARANYSZARVAS
ZSÁLYA
FAGYÖNGY
KATONARÉTI
KELETI
KIRÁLY
REMÉNY
SALVIA
SZENT GYÖRGY
SZENT KRISTÓF
ZSÁLYA
ARANYSZARVAS
BELVÁROSI
FAGYÖNGY
KATONARÉTI
BELVÁROSI
KIRÁLY
REMÉNY

ERZSÉBET TÉR 1.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ERZSÉBET TÉR 1.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
KALMÁR U. 4.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
BOSZORKÁNY U. 2.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ZEMPLÉN GY. U. 6.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.
RÓZSA U. 6.
TÁBORHELY U. 4.
ERZSÉBET TÉR 8/2.
BOSZORKÁNY U. 2.
ROZGONYI U. 1.
ERZSÉBET TÉR 1.
SZEKERES J. U. 2-8.
TAVASZ U. 26.
ERZSÉBET TÉR 1.
KALMÁR U. 4.
GARAY U. 14.

93/310-403
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-403
93/536-620
93/314-967
93/536-620
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/516-280
93/310-367
93/311-607
93/310-402
93/536-620
93/314-967
93/536-610
93/510-135
93/510-151
93/516-280
93/311-531
93/310-403
93/310-367
93/311-607
93/310-403
93/536-620
93/314-967

19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:30
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00

A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós István kiállítása. Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.
Szeptember 5. 17 óra
„HER STORY" - Zaneta Gelevska Veljanovska macedón képzõmûvész kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 28-ig.

UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által megõrzött
motívumkincs átörökítése a 21.
század díszítõmûvészetébe.
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMÛVÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: október 31-ig.
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN fotókiállítás.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.
Szeptember 8. 18 óra
A CSÍK ZENEKAR KONCERTJE
Közremûködik: Lovasi András
Belépõdíj: elõvételben 2500 Ft, a
koncert napján 3200 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a Kanizsai Kulturális Központ intézményeiben.

Szeptember 12. 9-12 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!KLUB
Évadnyitó foglalkozás

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Versenytárgyalás

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az
alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 649/148. hrsz.-ú, 2539 m2
területû, „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan.
Kikiáltási ára 9.390.000 forint + áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2013.
szeptember 17-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u.
21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén 2013. december 5.
napjáig a versenytárgyalási felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 311-241/116 mellék.

Esti ügyelet a Közterület-ffelügyeletnél
Az elmúlt idõszakban a Közterület-felügyeltre érkezõ szabályszegésekkel (hulladék vagy avar égetés, hulladéklerakás, szemetelés) kapcsolatos lakossági bejelentések azonnali kivizsgálása érdekében az esti órákban is a 0620/8492485
telefonszámon elérhetõk lesznek a felügyelõk.

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS
Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222
Kalodás fa (éger szél)
1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger)
1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél)
1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró)
1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár)
1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes)
1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác)
1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa
(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
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)

2013. szeptember 5.

Képviselõi, tisztségviselõi fogadóórák
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. 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.).
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy az önkormányzati tisztségviselõk fogadónapja szeptember hónapban az alábbiak szerint alakul:
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2013. szeptember 11-én 8.30
órától 12 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2013. szeptember 18-án tartja
8.30 órától 12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Dödöllefesztivál - forgalmi rend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. szeptember 6-7-én (pénteken és szombaton) rendezi meg a X. Bor és Dödölle Fesztivált. A kétnapos rendezvény ideje alatt, illetve azt megelõzõen 2013. szeptember 5-én 18.00 órától
2013. szeptember 8-án 05.00 óráig lezárásra kerül az Erzsébet tér és környéke (Erzsébet tér keleti és nyugati oldala), a Centrál Hotel és a Rozgonyi utca közötti útszakasz, illetõleg a Fõ út Király u. 47. és a Csengery utca közötti útszakasz. A Magyar utca az Erzsébet tér irányából az Arany János utca irányába egyirányúsításra
kerül.
Ezúton értesítjük az érintett területek lakóit, hogy a lezárás ideje alatt a lakóházaikat gépjármûvel nem tudják megközelíteni. A Múzeum téri lakosok az Erzsébet
tér 18-19. közötti kapubejárót tudják ki- és behajtás céljából igénybe venni. Parkolás céljára a Vasember-ház mögötti parkolóhelyeket, illetõleg a Zrínyi utcai E.on
székháznál lévõ parkolóhelyeket vehetik igénybe.
A lezárás következtében a forgalom iránya megfordul Zárda utca Király u. és Zrínyi utca közötti útszakaszán.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy 2013. szeptember 5-én (csütörtök)
18:00 órától szeptember 8-án (vasárnap) 4:45 óráig a Bor- és Dödölle Fesztivál
rendezvény miatt lezárásra kerül a forgalom elõl a Fõ út, Csengery út - Zárda
utca közti szakasza, valamint az Erzsébet tér, Rozgonyi utca - Fõ út közti szakasza. Ezenkívül a Zárda utcában megfordul a forgalmi rend!
A „Dél-Zalai Áruház” megállóhely a lezárás ideje alatt a „Rozgonyi u.1” illetve
a Zrinyi utcában az E.on székház elõtti „Ideiglenes" megállóhelyekre költözik.
"4", "6". "6A", "6C", "10", "10Y", "C3" kerülõ útvonala: ...Deák tér Sugár út - Rozgonyi utca - Rozgonyi u. 1. - Erzsébet tér - Vásár utca - Kalmár
utca - Király út - DÉDÁSZ ... Vissza útirány: ...DÉDÁSZ (Kalmár utca) - Király út - Zárda utca - Zrinyi utca - Ideiglenes megálló - Csengery út - Deák tér...
"18", "20", "20Y" kerülõ útvonala: ...Kalmár utca - Király út - Zárda utca Zrinyi utca - Ideiglenes megálló - I.sz. Posta... Vissza "18", "21", "21Y":
...I.sz. Posta - Zrinyi utca - Csengery út - Sugár utca - Rozgonyi u. 1 - Erzsébet
tér - Vásár utca - Kalmár utca
"8", "8Y" kerülõ útvonala: ...Rozgonyi u. 1. - Kalmár utca - Király út - Zárda utca Zrinyi utca - I.sz Posta … Vissza útirány: ...Csengery-Kisfaludy u. sarok - Sugár úti
megálló (volt Apolló mozi) … A járat a „Dél-Zalai Áruház" megállóhelyet nem érinti.
"C33" kerülõ útvonala: ...Teleki út, Kórház bej. út - Kórház utca - Kisfaludy,
Batthyány u.sarok - Vízmû - Ady u. 39-40. … A járat az „Eötvös tér”, „Deák
tér", „I.sz. Posta" megállóhelyeket nem érinti!
"41E" kerülõ útvonala: ...DÉDÁSZ - Király út - Zárda utca - Zrinyi utca Ideiglenes megálló - I.sz. Posta...
Az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésüket köszönjük!
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„Nem tudok elképzelni magasztosabb valamit, mint mikor egy nemzeti érzésében megrázott tömeg örömében vagy fájdalmában azzal könnyít
a szívén, hogy magától, belsõ kényszerûségbõl, Istennek és önmagának, véreinek és ellenségeinek, büszkén, hittel, dacos öntudattal elénekli
a himnuszát. De azt sem tudom elképzelni, hogy valaha is másként
énekelhesse el. Mert csak így himnusz a himnusz. Ha felzendül, felzendülése esemény legyen. Átéltem
egyszer-kétszer a háború alatt, tudom, mit jelent, mikor elhangzása
után kemény férfiak borulnak sírva
egymás nyakába."
Harsányi Kálmán

Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Önt 2013. szeptember
13-án, pénteken 16 órára Bajcsa
világháborúkban elesett hõsei emlékmûvének – az újjáépítést követõ
– ünnepélyes megáldására.
Helyszín: Magyarok Nagyasszonya templom
(Nagykanizsa - Bajcsa, Törökvári
utca) és a Vöröshegyi utca eleje.
Cseresnyés Péter polgármester

Program
 Dr. Veres András szombathelyi
megyéspüspök szentmiséje
 Himnusz
 Szavalat: Kósa Dániel
és Jerausek István
 Köszönet és köszöntõ: Tóth
Nándor önkormányzati képviselõ
 Ünnepi beszédet mond: Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ,
polgármester
Az újjáépített emlékmûvet megáldja:
Dr. Veres András szombathelyi megyéspüspök
 Koszorúzás
 Szózat
Kérjük, hogy koszorúzási szándékukat elõzetesen szíveskedjenek a
0620-849-2308 telefonszámon vagy
a janzsone.krisztina@nagykanizsa.hu
e-mail címen jelezni.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Temesvár és Nagykanizsa építészeti kapcsolata

Száz éves a Bogenrieder-p
palota
szegedi, szombathelyi építészekrõl
is, akik városunk számára maradandót alkottak. Az ismert korabeli helybeli építészek: Sallér Lajos,
Morandini Román, vagy a Bacsics

Ha a tervezõ kilétét keressük, az
egyik kiindulási pont talán a kivitelezõ személye lehet. Az is talány,
hogy miért választott egy kanizsai
polgár egy messzirõl jött temesvári
építészt, Merbl Arnoldot otthona
kivitelezõjéül. Sõt rögvest felmerül
a kérdés, vajon nem lehetséges-e,
hogy Merbl egyúttal a tervek készítõje is? Ehhez jobban meg kellene
ismerni Merbl Arnold munkássá-

Sokszögû oromzatok Székely L. épületein

Nagykanizsa egyik legszembetûnõbb épülete a Fõ u. 13. szám
alatti Bogenrieder-palota. E házat minden kanizsai jól ismeri,
és egyes építészeti szakkönyvekben is említést nyer.
Az építtetõ személye is érdekes:
a bécsi születésû Bogenrieder József (1847-1922) pincérinasként
kezdte pályafutását, majd tehetségével és szorgalmával elérte, hogy
vasúti vendéglõt tudott bérelni elõször Barcson, majd gyarapodva
Nagykanizsán. Késõbb már a Batthyányiak tiszttartói házában –
most múzeum – mûködõ Korona
szállót is õ üzemeltette. Vagyonosodása révén képes volt családja

A palota szecessziós oromzata

számára a város legnagyobb magánpalotáját megépíteni.
Tarnóczky Attila helytörténész
és Kunics Zsuzsanna muzeológus
interneten fellelhetõ adatai szerint

e ház 1914-ben épült Merbl Arnold
temesvári mûépítész kivitelezésében. A tervek készítése nyilván 1-

és Kosák építész-páros egyikének
alkotásai sem rokoníthatók a
Bogenrieder-házhoz. E palota a
korszak világszerte divatos irányzata, a szecesszió markáns képviselõje. Azonban a szecessziónak
számos válfaja ismert, így a virágos szecesszió, a geometrikusabb
art deco (e stílusirányzatnak sajnos

Szecessziós oromzatok Székely L. épületein
(Fólya, Piarista gimnázium, Brück-palota)

2 évvel megelõzte az épület elkészültét. Azt azonban mindeddig
nem sikerült senkinek kiderítenie,
ki volt e pompás objektum tervezõje. Miután 1945-ben a kanizsai
városháza leégésével a város teljes
ott õrzött iratanyaga elenyészett,
kevés remény van arra, hogy e ház
tervrajzai valahol elõkerüljenek.
Másrészt viszont e feltûnõen karakteres épületnek sem helyben,
sem a környéken – beleértve a környezõ városokat: Kaposvárt, Zalaegerszeget, Szombathelyt, Pécset,
stb. – nem ismerünk közvetlen stílusbeli párhuzamait, ami segíthetne a szerzõ személyének kiderítésében.
Bár az I. világháború elõtt Kanizsán is mûködtek tehetséges építészek, mégis elõfordult, hogy nagyobb beruházásokhoz másutt kerestek tervezõket, így tudunk
olyan bécsi, budapesti, zágrábi,

nincs magyar neve), a magyaros
szecesszió (amit leginkább Lechner
Ödön képviselt), illetve az erdélyi
népi építészetbõl építkezõ Kós
Károly féle nemzeti stílus, de megemlíthetõ a szecessziónak a koramodern stílus felé hajló ága is.

A palota sokszögû oromzata

gát, ami azonban a Nagykanizsa és
Temesvár közti nagy távolság miatt
nem is olyan egyszerû.
Közbevetõleg megjegyzendõ,
hogy e két városnak különös történelmi párhuzamai léteznek. Mindkét várost eredetileg a vára tette híressé. Temesvárt Károly Róbert királyunk tette meg királyi székhelyévé uralkodása elején, és épített fel
ott egy impozáns várkastélyt.
Ugyanezidõtájt került Kanizsa a
Kanizsai család megalapítójának
tekintett Lõrinc mester kezébe.
1315-1323 között gyakorlatilag
Temesvár volt Magyarország fõvárosa, csak az ország belsõ állapotának rendezõdése után tért vissza a
király a visegrádi várába. Azonban
uralkodóink ezután is gyakran tartózkodtak Temesváron, mely a
XV. században a Hunyadiak kezére került. A másik párhuzam:
mindét város magját képezõ várkastély vízi, helyesebben mocsárvár volt, védelmét legfõképpen a
földrajzi adottságok biztosították.
Temesvár 1552-ben, Kanizsa
1600-ban került török kézre. A legfõbb hasonlóság a két város vonatkozásában: mindkét település a török hódoltság alatt vilajet-székhellyé vált, ilyen pedig Budával
együtt mindössze három volt Magyarország területén. Kanizsa
1690-ben, míg Temesvár 1716-ban
szabadult fel a hódoltság alól és
ezután mindkettõ gyors fejlõdésnek indult. Mindkét város fejlõdését befolyásolta a sok nemzetiség:
Kanizsát a magyarok, az itt maradt
törökök, a németek, horvátok,
szerbek és zsidók. Temesvárt eredetileg németek telepítették be,
majd szerbek, magyarok és románok tették sokszínûvé. 1910-re Temesvár 72 ezer lakosával az ország
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hatodik legnépesebb vidéki városává vált, jelentõs iparral rendelkezett, és a lakosságon belül a magyarság részaránya meghatározóvá, 30 % fölé emelkedett. (Ma 310
ezer fõs népességének túlnyomó
többsége román.) A város szülötte

A palota félkör-erkélye

egyébként Klapka György és Kiss
Ernõ honvédtábornok és Kós Károly építész-író is.
Merbl Arnold temesvári építési
vállalkozóról találunk egy-két adatot az interneten is. Több temesvári épületen kívül õ kivitelezte a
grandiózus kiskunfélegyházi városházát 1909-ben. Nagykanizsán

Kanizsa – Régi házak rejtélyei
vékenységet azonos súllyal csak
kevesen ûzték.
2012. nyarán egy temesvári
szakmai kiránduláson vehettem
részt, ahol Szekernyés János temesvári újságíró mutatta be a várost. Kalauzunk hívta fel a figyelmet Székely László építész alkotásaira, melyek Temesvár városképét
nagymértékben meghatározzák. A
legérdekesebb azonban az, hogy
épületein a Bogenrieder-palota
számos karakterjegye is fellelhetõ.
Székely László Nagyszalontán
született 1877-ben. A Mûegyetem
elvégzése után tehetségének köszönhetõen Budapesten a neves
építész, Czigler Gyõzõ mûtermében kapott munkát. Midõn 1903ban Temesvár város vezetése
Czigler Gyõzõhöz fordult, hogy
javasoljon a város számára alkalmas fõépítészt, õ fiatal munkatársát, Székely Lászlót ajánlotta. Székely László tehát már 26 évesen
egy nagy város építését irányította,
de emellett rengeteg épületet is tervezett elsõsorban Temesvárra, de
más délvidéki városokba is. Tervezett gyárakat, iskolákat, templomokat, bérházakat és villákat egyaránt nagy számban és kiváló minõségben, ráadásul terveinek nagy

Fej a palota homlokzatán

stílusú és kora-modern felfogású
épületeket egyaránt. A szecesszión
belül azonban nem követte a lechneri magyaros, illetve Kós Károly
féle nemzeti építészeti irányzatokat, sokkal inkább a geometrikusabb szerkesztésû art deco vonulathoz csatlakozott. Elismertségét
jelzi, hogy református magyar létére megbízást kapott szerb püspöki palota, román ortodox templom,
piarista gimnázium és templom,
zsidó líceum tervezésére is. Fõépítészi állását 1922-ig töltötte be, ettõl kezdve magántervezõként tevékenykedett 1934-ben bekövetkezett haláláig. Életmûvérõl Szekernyés János írt méltató könyvet,
mely Kolozsváron jelent meg
2002-ben, melyben mintegy 60
épülete szerepel. Székely László
azon kevés építészek egyike, akinek emlékére szobrot emeltek: Te-
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ugyancsak nagy elismerés.
Lássuk, melyek azok az építészeti motívumok, amelyek alapján
Székely László szerzõsége valószínûsíthetõ. A Bogenrieder-palota
tömegével, magasságával kiugrik
a Fõ utca épületsorából, mintha
tervezõje nem ismerte volna a helyi viszonyokat. (Megeshet, hogy
Székely László sosem járt Nagykanizsán, valószínûbb, hogy Bogenrieder jutott el Temesvárra, és
ott megtetszett neki Székely valamelyik épülete, ezért rendelhette
meg õnála a háza terveit.) Merbl
Arnoldot pedig talán Székely
László protezsálta be, mint garantált és megbízható kivitelezõt.
A palotának lényegében a fõhomlokzata érdemes tanulmányozásra. Feltûnõ az épület asszimetriája, ami Székely több épületére ugyancsak jellemzõ. A homlokzat az art deco stílusirányzathoz
sorolható, annak könnyedebb, játékosabb képviselõje, ami egyébként Székely kedvenc stílusának
tekinthetõ. Ez azonban még önmagában nem lenne bizonyíték a
szerzõségre, hisz ilyet még nagyon
sok építész mûvelt.
A palota homlokzatán az alábbi
karakterképzõ motívumok említhetõk: a homlokzat függõleges tagolása és traktusokra osztása, felmagasított szecessziós oromzat, egy alacsonyabb sokszögzáródású oromzat, hármas ablak-kiosztás, hullámos fedésû zárterkély, félköríves

Félkör-erkélyek Székely L. épületein

pedig a Bogenrieder palotán kívül
a Teleki úti laktanya kivitelezése is
az õ nevéhez fûzõdik. A Temesvár
központjában álló Merbl-palota
azonban távolról sem hasonlít a
nagykanizsai Bogenrieder-palota
finom eleganciájára, annál sokkal
egyszerûbb, jellegtelenebb. Márpedig ha Merbl Arnold másnak kiváló minõségû épületet tervezett
volna, akkor vajon saját maga számára miért nem tett ugyanígy? Valószínû tehát, hogy nem Merbl
személyében kell látnunk a Bogenrieder-ház tervezõjét. Egyébként e
korban is jellemzõen megoszlottak
az építész szakmán belül a tervezéssel foglalkozó mûépítészek és
az építési vállalkozók. Mindkét te-

része meg is épült. Egyes épületeit
– például a piarista rendházat és
gimnáziumot – pedig éppen Merbl
Arnold kivitelezte. Jelentõs alkotásait szinte mind 1906-1914. között
hozta létre, utána a világháború,
majd a Trianont követõ válság évei
alatt jóval kevesebb munkát kapott. Székely László építészetére a
formagazdagság mellett a praktikusság és a viszonylagos költségtakarékosság is jellemzõ volt. A
korszak számos stílus-irányzatában egyaránt otthonosan mozgott
és alkotott, emellett bátran alkalmazta az új épületszerkezeteket,
így a vasbetont is. Alkotásai között
találunk historizáló-eklektikus,
szecessziós, romantikus fürdõhelyi

Szörnyfejek Székely L. épületein

mesváron a Doina parkban 2005ben avatták fel a mellszobrát, ami
egy román többségû városban

mellvédû erkélyek, épületszobrászati díszek. A hármas ablakosztás
(folytatás a 12. oldalon)
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(folytatás a 11. oldalról)
...és a zárterkély sem kizárólagosan Székely mûveire jellemzõ,
de õnála is elõfordulnak. Azonban
az oromzatok sokkal inkább egyediek: a felmagasított oromfal megjelenik a Székely által tervezett

Székely László szobra Temesváron

fólyai kúrián, a temesvári Brück
palotán és piarista gimnáziumon,
mely utóbbi kontúrja szinte megegyezik a Bogenrieder-ház oromzatával. Székely fantázia-gazdagságára jellemzõ, hogy soha nem ismételte önmagát, mindig egy kicsit változtatott, tovább lépett, így
az említett oromzatok nem direkt
analógiák. Még érdekesebbek a
sokszög-záródású oromzatok: ez
Székely temesvári házain több ízben is elõfordul: Gyárvárosi iskola, Magyar Általános Hitelbank,
Neuhausz-palota,
Dauerbachpalota, Hiltl-palota, Rieger-villa,
Darvas-ház. Azonban egyedül a
Bogenrieder-palotán találkozunk
egyszerre mindét oromzat-típussal, ami ezt az épületet különösen
izgalmassá, organikussá teszi,
hogy akár a férfi és nõi princípium
megjelenítését és beleláthatjuk.
Különösek a homlokzaton négy
helyen is megfigyelhetõ szilvamag-alakú motívumok: a bejárati
kapun, a sokszögû oromzat ablakszemein, a második emeleti ablakok felsõ mezõjében valamint a
kapu feletti zárterkély felsõ részének vakolatdíszében. E motívumot
a temesvári Miklósi villa vakolatdíszeiben láthatjuk még viszont –
egészen más módon.
Székely épületein igen gyakoriak a szobrászati díszek: ezek egy
részét valószínûleg õ rajzolta meg,
a jelentõsebb szobrokat azonban
nyilván szobrászok készítették.
Sajnos a Bogenrieder palota épü-

letszobrászainak nevét sem ismerjük, de hasonló figurákkal más kanizsai épületeken nem találkozunk,
így a plasztikai díszek is származhatnak akár Temesvárról is. A
Bogenrieder-palota félköríves erkélyére (Králik-ház, Margit-villa),
függõleges csíkozására (Gyárvárosi iskola, Dauerbach-palota) és a
magasabb oromzaton lévõ szörnyfejre (Gyárvárosi iskola, Emmer-
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palota, Dauerbach-palota, vízerõmû) ugyancsak találunk analógiákat Székely épületein. Egyedül a
kiugró párkányokat „tartó” atlaszfigurákra nem leltem a házain példákat, - ez azonban azt is jelezheti,
hogy Székely a Bogenrieder-házat
is igyekezett egyedivé tenni. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy ekkoriban is sokan terveztek hasonló
modorban, így az analógiák dacára

teljes bizonyossággal nem rendelkezünk a szerzõ kilétérõl.
A Bogenrieder palota – ha valóban Székely László tervezte – úgy
életmûvének egyik kiemelkedõen
jól sikerült alkotása, emellett különleges kapcsot képez két délmagyarországi vidéki város századfordulós építészetében.
Deák-Varga Dénes

Patus Eszterrõl legutóbb az Év
Zalai Diákja Díj odaítélése kapcsán olvashattak lapunkban,
mellyel kiemelkedõ teljesítményét ismerték el. Eszter már akkor is példaként szolgálhatott fiatalnak és idõsnek egyaránt. A
mindennapjai során elveihez ragaszkodik, szorgalom és alázat
jellemzi. Története minden diáknak azt üzeni, érdemes tanulni,
küzdeni és a végletekig kitartani,
mert csak így érhetjük el céljainkat.
Az azóta eltelt egy év alatt a
Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán az elsõ
évet kitûnõ eredménnyel teljesítette, és a 2012-es díj után ismét egy
kiemelkedõen fontos elismerésben
részesült, ugyanis bekerült a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programba. A program, mely
hatással lehet a pályafutására, kivételes lehetõség, az egyetem öszszes hallgatójának csupán egy százaléka részesülhet ebben a megbecsülésben, beleértve a PhD hallgatókat is.
– Elõször a Semmelweis Egyetem Kiválósági Listáján szerepelhettem az elsõ két féléves átlagom
és a gimnáziumi, valamint az
egyetemi tanulmányi versenyeken
elért eredményeim alapján. Így
nyílt lehetõségem arra, hogy beadjam a jelentkezésemet a tehetséggondozó programba, melyet egy
személyes beszélgetés követett a
Tehetséggondozó Tanács tagjaival,
ahol fõképp motivációs, elhivatottsági, jellembeli és szemléletmódbeli kérdések felvetése után méltónak találtak a programban való
részvételre – részletezte a bekerülés folyamatát Eszter.
A kitûnõ lehetõség révén esélye
nyílik arra, hogy teljesítse tervét,
és kutatóorvos legyen. A tehetséges fiataloknak kiemelt szakmai
irányítást, ösztöndíjakat, külföldi
tanulmányutakat biztosítanak, valamint a mentorprogram keretében
a pályafutásbeli elõrelépéseiket, az

A jóért meg kell küzdeni,
ingyen csak a rosszat adják
általános emberi fejlõdésüket is figyelemmel kísérik. Segítik a hallgatókat egyszerre két egyetem
végzésében, vagy a féléves elõírt
kreditnél jóval több kreditértékû
tantárgyak felvételében is.
– Olyan kutatókkal, oktatókkal
léphetünk kapcsolatba, akik azokon a területeken tevékenykednek,
amelyeken majd mi is szeretnénk,
így hasznos tanácsokkal láthatnak
el bennünket. A személyes mentorom segítséget nyújthat a Tudományos Diákköri Konferenciára
(TDK) való felkészülésben, a kutatási munka kivitelezésében, a
publikációs tevékenységekben,
majd késõbb pedig a PhD tanulmányokban. Akár 35 éves koromig
részt vehetek a tehetséggondozó
programban, és ezáltal hozzájuthatok az általa nyújtott lehetõségekhez – mondta, majd hozzátette,
hosszú idõre elõre megvannak már
a tervei, melyek között szerepel,
hogy az orvosi egyetem ideje alatt
a BME Vegyészmérnöki Karán elkezdje tanulmányait. A mentorok-

kal közös munkát szeptembertõl
kezdik, elsõsorban a molekuláris
biológia területén.
Eredményei mögött sok munka
és kitartás rejlik, mert, ahogy
hangsúlyozza, a jóért mindig meg
kell küzdeni, ingyen csak a rosszat
adják. Az olvasóknak, a diákoknak
útravalóul azt üzeni, céljaik elérése komoly idõbeosztást, fegyelmet
és tudatosságot igényel. A tudatossághoz hozzá tartozik, hogy tisztában legyenek képességeikkel, lehetõségeikkel, az elõttük álló feladatokkal, valamint felmérjék és
beosszák a rendelkezésükre álló
teljesítményüket. Mindezekben
segít, ha átlátják, hogy az ember
legmagasabb rendû tevékenységeihez tartozik a gondolkodás, tanulás, a saját akaratuk, ösztöneik irányítása, felelõsségvállalás a velük
kapcsolatban levõ emberekért a
munkájuk során vagy a magánéletükben, valamint tetteikért, mulasztásaikért.
Varga Mónika

2013.09.05.

8:32

Page 13

2013. szeptember 5.

Kanizsa – Ez+Az

13

Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
Fölösleges és sorozatos viták borzolják
fel kedélyét a munkahelyén. Ha továbbra
sem látja értelmét a magyarázkodásnak,
érdeklõdésének megfelelõen térjen át
egy másik témára.

IV.20.–V.20. Bika
Ha egy kis csendre és függetlenségre vágyik, ne az legyen az elsõ, hogy elmegy hazulról. Otthon is elfoglalhatja magát. Ha netán bonyolult feladat elé állítja a családja,
oldja meg. Ezzel az önbizalmát is növelheti.

V.21.–VI.21. Ikrek

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége munkaköri ajánlataival
kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a kirendeltségen (8800 Nagykanizsa, Fõ út 24.,
Földszinti Információs hirdetõ táblán) vagy a www.nyugatrmk.hu honlapon kérhet.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8:00 -16:00 óra, péntek: 8:00 - 13:00 óra.

A hétvégén lehetõleg tegye félre a határozottságát, és engedjen családja ötleteinek. Társasági életét alapvetõen a közelgõ városi rendezvények határozzák meg. Múltbéli események gondolatban kalandos utakra vihetik.

VI.22.–VII.22. Rák
Könnyedén lépje át azokat a helyzeteket,
amelyek visszafogják céljai elérésében.
Próbálja meg egyensúlyba hozni elképzeléseit a lehetõségekkel, mert így kevésbé érheti csalódás.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
A hétvégén kerülje el az idegeskedéssel járó helyzeteket. Ne vegyen semmit a szívére, inkább elevenítse fel régi álmait. Ha a
családja is szívesen fogadja ötleteit, fogjanak közösen a megvalósításukhoz.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Nem lesz könnyû dolga annak, aki ki
akarja a hétvégén mozdítani a lelki nyugalmából. Mivel a munkáját kimérten,
megfontoltan végzi hét közben, a lendülete kitart akár karácsonyig is.

IX.23.–X.22. Mérleg
Érzelmi életére a harmónia iránti vágy
lesz a jellemzõ mostanában. Nem törekszik nagy célok elérésére, pedig a bolygóállások kedvezõ lehetõségeket mutatnak.
Használja ki ön is ezeket.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nyugodtan nézegetheti mostanában akár színes szemüvegen át a világot, nem fog csalódni. A leglényegesebb döntését a nyáron már
meghozta, õsszel lazíthat kicsit. Önfeledten
válogathat a fesztiválprogramok között.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Az élet nagy kérdéseit legszívesebben baráti körben vitatja meg. Arról teljesen elfeledkezik, hogy
tisztánlátásában a családjától is kaphat megszívlelendõ véleményt. Legjobban tenné, ha a szívéhez legközelebb álló személyt hallgatná meg.

XII.22.–I.20. Bak
Míg nyílnak a kertben a virágok, díszítse
fel a konyháját õszi virágokkal. Hogy
még jobb kedvre derüljön, cserélje ki
például a falon a képeket, tegye színesebbé a környezetét.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Nem szerez senkinek sem örömet azzal,
ha anyagi kérdéseket hoz elõ a vasárnapi
ebédnél. Változtasson. Lepje meg idõnként hozzátartozóit egy ebédmeghívással
valamelyik hangulatos vendéglõbe.

II.20.–III.20. Halak
Szinte nem tud olyasmit kérni öntõl a családja, amit azonnal ne teljesítene. A munkája terén jó hírekre számíthat, s mivel
nem jár plusz idõtöltéssel, a párja is elégedetten fogadja a kedvezõ fordulatot.
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Vízilabda Magyar Kupa: hazatérõ világbajnok
Nagykanizsa adott otthont a
férfi vízilabdázók Magyar Kupa
„C-csoportos" küzdelmeinek,
melyen belül a házigazdák mellett a bajnoki címvédõ ZF-Eger,
az ötödik Debreceni VSE, az OB
I-be frissen feljutott Ybl-WPC
meccselt egymással körmérkõzéses rendszerben az elsõ két továbbjutó helyért.
A két továbbkerülõ csapat kiléte
már az elsõ játéknap után ismertté
is vált, hiszen mind az Eger, mind a
Debrecen hozta úgymond kötelezõ
gyõzelmeit. A bajnok Heves megyeiek ugyan több játékosuk nélkül
érkeztek, de a kanizsaiak számára
legfontosabb pólósuk ott volt az
együttesben – tehát Bedõ Krisztián
vízbe ugorhatott szülõvárosában,
ezúttal persze már ellenfélként.
A szombat délutáni Kanizsa VSE
– Eger találkozó elõtt nevelõegyesülete részérõl természetesen köszöntötték a néhány hete magát már világbajnoknak is valló fiatal centert.
Igazán megható volt, ahogy felfedezõjével, Szabó Szilárd edzõvel
köszöntötték egymást az uszodába
kilátogató majd' kétszáz ember
elõtt – a dél-zalai egyesület elnöke, Balázs László és Nagykanizsa
polgármestere, Cseresnyés Péter
társaságában.
– Roppantmód örülök, hogy így
fogadtak a dél-zalaiak, s külön bol-

INGATLAN
Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 13,2 millió Ft. Tel.: 0630/5422272 (7581K)
Eladó 1110 m2-es közmûvesített telek, bontandó, vagy teljes felújításra
szoruló 30 m2-es kis házzal (Kiskanizsa, Pápai út 22/A.). Ajánlatokat a
„Megegyezés” jeligére kérem a Szerkesztõségbe.

SZOLGÁLTATÁS
Nyugdíjas kõmûves vállalja kemence, grillsütõ építését, illetve egyéb kõmûves munkát. Tel.: 0630-425-4252
(7602K)

ELVESZETT
Elveszett kisméretû, fekete kandúrunk, fekete bolhanyakörvvel a nyakán, három hete a Tungsram környéki
városrészbõl. A megtalálót jutalomban részesítjük. Érd.: a Kanizsa Újság
Szerkesztõségének telefonszámán:
06-93-312-305. (7603K)

SEGÍTSÉG

dogsággal tölt el, hogy örömet szerezhettem nekik a világbajnokságon is – fogalmazott a jórészt miatta megtelt nézõteret fürkészve. –
Természetesen az ember soha nem
felejtheti el, hogy honnan indult, s
köszönettel tartozom mind a kanizsai klubnak, mind itteni nevelõedzõimnek, no és a városnak is.
Az egriek vízilabdázója ráadásul elmondhatja, hogy ugyan még
a Magyar Kupa-sorozatnak meszsze a vége, de õ már augusztus
utolsó napján díjazott lett – legalábbis a kanizsai uszodában kezében egy „Bedõ Krisztiánnak,
Nagykanizsa városa elsõ vízilabda
világbajnokának” feliratú üvegdísszel fogadhatta a gratulációkat.
Vasárnap az idõrendben második találkozón az dõlt el, hogy az
Eger zárta gyõztesként a C-csoportot, miután nyert a Debreceni VSE
ellen, a KVSE pedig azt mérhette
le az Ybl ellen, hogy mennyire is
lehet (tudásban) az OB I-tõl, illet-

ve hol is tartanak vízilabdázói jelenleg a felkészülésük menetében.
A fõvárosiak vették sikerrel a
„bronzmeccset”, Németh Zsolt tanítványai így a negyedik helyen
zártak.
Vízilabda Theodora Magyar
Kupa, férfiak, csoportkör. C-csoport:
ZF-Eger – Ybl-WPC 19-3 (6-2,
5-0, 3-1, 5-0). G.: Kovács G. 5,
Lõrincz 3, Zalánki 2, Halmos 2,
Bedõ 2, Varga Zs. 2, Gór Nagy 2,
Bundschuh; Békési 1, Major 1,
Hartman 1.
Debrecen – Kanizsa VSE 1913 (4-5, 3-3, 4-2, 8-3). G.: Halek 6,
Weszelovszky 5, Vindisch 3,
Misics 2, Chilkó 2, Palotás 1; Gulyás 4, Kádár 3, Kéri 3, Cserdi 1,
Szilvasán 1, Kaszper G. 1.
Ybl-WPC – Debrecen 11-20
(2-5, 1-5, 5-6, 3-4). G.: Major 3,
Koltai 3, Kibédi 2, Gyarmathy 2,
Cserdi 1; Chilkó 4, Weszelovszky
3, Misics 3, Vindisch 3, Kállay 2,

Vasárnap jön az alsóházi városi rangadó

Palotás 1, Pocian 1, Macsi 1, Süveges 1, Halek 1.
Kanizsa VSE – Eger 4-21 (0-4,
2-5, 2-5, 0-7). G.: Kádár 1, Szilvasán 1, Abbas 1, Bakó 1; Zalánki 5,
Bundschuh 3, Lõrincz 3, Gór Nagy
2, Kevin 2, Sántavy 2, Bedõ 1,
Halmos 1, Kovács G. 1, Varga Zs.
1.
ZF-Eger – Debreceni VSE 1611. G.: Gór-Nagy 4, Varga Zs. 3,
Zalánki 3, Bundschuh 2, Lõrincz
1, Sántavy 1, Kovács G. 1, Graham 1, ill. Vindish 2, Halek 2,
Chilkó 2, Kállay 2, Misic 2, Palotás 1
Heat Group Kanizsai VSE –
Ybl Water Polo 12-14. Kanizsai
g.: Gulyás 3, Kádár 3, Kéri 2, Szilvasán 2, Cserdi 1, Kaszper G. 1.
A C-csoport végeredménye: 1.
ZF-Eger 9 pont (56-18) 2. Debreceni VSE 6 (50-40), 3. Ybl-WPC 3
(28-51), 4. Kanizsa VSE 0 (29-54)
Polgár László

A megyei elsõ osztályú labdarúgó bajnokság legutóbbi fordulójában a Nagykanizsai LE éppen az
elmúlt szezon bajnoka, a
Zalaszentgrót ellen kapott ki hazai
pályán (2-5), míg a Kiskanizsai
Sáskák Galambokon veszített (4-

3). Mindezek ismeretében vasárnap jöhet az (egyelõre alsóházi)
városi derbi, hiszen az NLE a
Kiskanizsát fogadja 16.30-tól Bányász-pályán.
Mindkét oldalon nagy a fogadkozás, s abban is biztosak lehe-

tünk, hogy a lelátókon is az átlagosnál többen lesznek, hiszen lesz
olyan megyei harmadosztályú kanizsai együttest érintõ találkozó,
melyet szombaton rendeznek, no
és a mérkõzés kezdési idõpontjára
már a Formula 1-es közvetítés is
befejezõdik az olasz nagydíjról...
P.L.

Rokkantnyugdíjas házaspár vagyunk. Betörtek a lakásunkba, levágták
a gázcsöveket és mindent elvittek.
Nem tudunk fõzni, és a késõbbiekben
fûteni. Kérjük szépen segítsenek! Tel.:
0630/209-8279 (7606K)

jellemû férfit. Egyelõre csak barátnak!
Minden testi kontaktus nélkül. Jelige:
„Csak barátság”. (7605K)
57 éves, független, magas, jól szituált
vidám, természetet szeretõ és társaságot

kedvelõ férfi keresi szintén független,
hasonló természetû, csinos, arányos
testalkatú, korban hozzáillõ hölgy ismeretségét, akár tartós kapcsolatra. Jelige:
„Jázmin”. (7607K)

VEGYES
Régebbi mûszereket, kerámia és
porcelán dísztárgyakat, készleteket
készpénzért vásárolok Nk-án. Tel.:
0630-332-8422. (7604K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú hõszigetelt vakoló, 17 zsák, áron
alul, valamint 2000 db nagyméretû,
bontott tégla eladó. Tel.: 0630-2273294 (7600K)

TÁRS
55/173/48 éves fiatalos megjelenésû,
egyszerû, kedves, de komoly gondolkodású, õszinte, minden téren megbízható
nõ, kinek érdeklõdési témakörei: asztronómia, asztrozófia, orvostudomány,
élet- és egészség védelem, állatszeretet,
és hisz a faktum emberileg megmagyarázhatatlan jelenségeiben. Keresi hasonló érdeklõdésû és tulajdonságú, valóban
õszinte, minden téren valóban megbízható, kitartó, türelmes, határozott, erõs

Véradások idõpontjai
Magyar Vöröskereszt
2013.09.10. KEDD 10:00 – 12:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.09.10. KEDD 14:00 – 16:30 Pannon Egyetem - B épület, Nk.
Zrínyi u. 18.
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Móricz Kupa: a Bajcsy-Z
Zsilinszky út lett
a gyõztes

Szomjas Szabolcs jegyezte a felsõ
lécrõl kétszer is levágódó bombájával, de a Bajcsy-Zsilinszky egyszerûen bedarálta ellenfelét (4-3),
s a városrész leghosszabb útjának
nevében megérdemelten emelhették tagjai magasba a kupát, melyet
Dénes Sándor alpolgármester mellett Vlaszák Géza egykori válogatott kapus és Darko Pavicsevics
egykori montenegrói utánpótlás
válogatott labdarúgó, a ZTE FC játékosai adhattak át.
– Nálunk, Montenegróban ilyen
tornákat 20-30 csapattal rendeznek, akik néhány tíz euró bedobásával már komoly tétet hoznak
össze, gyakran a „milícija” (az ottani rendõrség – a szerzõ) kell ahhoz, hogy a kedélyeket lecsillapítsa – mondta jókedvûen Pavicsevics, aki nem véletlenül hozakodott elõ otthoni élményeivel, hiszen ahogy fogalmazott: – Kitûnõ

nem Ojtó Tamás végzi tovább a
felkészítést, oda más edzõt keresnek - házon belül. A keretben a továbbtanulók státusa alakulhat érdekesen, hiszen van, aki „elméletben" marad (a kapus Tóth Fatima), információink szerint Szmodics Veronika viszont Pécsett folytathatja, míg Tivolt Zsanett abbahagyja a kézilabdát. Érkezõkrõl is
szó van természetesen, például
egy cserediák a németországi Bochumból ölthetne szerelést az izzósoknál.
A serdülõ lányoknál (vagyis az
OSB pontvadászatában indulóknál) az elkövetkezendõkben Tóth
László felel a szakmai munkáért.

– Augusztus elsejével kezdtük a
felkészülést, immár az én vezetésemmel – kezdte a szakember, s
szavaiból kiderülhetett, a hölgyek
felkészítéséért már nem Farkas József felel. – Az elsõ héten Kanizsán
dolgoztunk, majd a keret kiköltözött Zalakarosra, ahol 2-3 tréninget
is beépítettem a napi programba.
A nyár nagy távozója a csapattól
az U20-as válogatott Fuisz Viktória volt, õ székhelyét Zalaegerszegre tette át, s a következõ szezonban már az A csoportban bizonyíthatja tudását.
– Rajta kívül a távozók listáján
Jagarics Anett és Olasz Adriána szerepel, az õ esetükben a továbbtanulás
az indok, s ezt természetesen az
egyesület tiszteletben tartja. Õket leszámítva azonban mindenkire számíthatok, a hagyományos karosi tornán például szerepelt Jurkó Noémi is,
akinek nyarát az U18-as válogatottnál töltött idõszak is meghatározta.
S akkor jöjjön egy majdnem fordulat a kanizsai kosaras hölgyek nyári
„történetében” azon túl, hogy az egyesület azért még edzõre is „vadászik”.
– Nem titok, szívesen átadnám a
stafétát egy olyan trénernek, aki tehermentesíteni tudná az én munkámat is, s azt is elárulhatom, vannak
jelöltjeink, de nagyon megfontolt
döntést kell ezúttal hoznunk – folytatta Gábor Erzsébet, egyben erõsítve azt a tézist (azért kidomborítva
annak könnyed tartalmát, hogy...),
bizony a nõknek nehéz megfelelni
úgy tûnik, a kosárlabda szakmai életén belül is. – Hogy érzékeltessem
helyzetünket más szemszögbõl is, a
közelmúltban például azzal kapcsolatban érdeklõdött nálunk a szövetség adott grémiuma, hogy a különbözõ átszervezések apropóján vállalnánk-e az A csoportos indulást...

P.L.

P.L.

találkozó lett a végére a döntõ,
méltó, ahogy hallottam, a negyvenedik kiíráshoz...
40. Móricz Kupa – utcák, terek
kispályás foci bajnoksága, végeredmény. Felnõttek: 1. BajcsyZsilinszky út (Cserfõ Henrik,
Gaál Örs, Gáspár Gábor, Gerencsér Attila, György Zsombor, Kocsis Sándor, Magyar Antal,
Mihalecz László, Németh Richárd,
Veilinger József), 2. Bajcsai utca
I., 3. Tornyos köz. Gólkirály: Németh Richárd (Bajcsy) és Póka
Ferenc (Tornyos) 14-14 gól. Serdülõk: 1. Kõrisfa utca, 2. BajcsyZsilinszky út, 3. Hunyadi tér. Gólkirály: Sznopek Máté (Kõrisfa) 12
gól. Öregfiúk: 1. Bajcsai utca I., 2.
Felsõtemetõ utca, 3. Bajcsai utca
II. Gólkirály: Sneff Ferenc (Bajcsai I.) 10 gól.
P.L.

Keretátalakítások, változó szakmai stábok
A Nagykanizsai Izzó SE férfi
és férfi kézilabdázóinál is javában folyik már a felkészülés elõbbieknél az NB II-es, utóbbiaknál a Somogy-Zala megyés
bajnokság õszi idényére. Ebben
az idõszakban már a labda is fõszerepet kap, a férfi csapat szeptember 7-én például egy zalaegerszegi nemzetközi tornára hivatalos.
Az Izzó férfi szekciójánál
egyébként gõzerõvel folyik a keret
kialakítása, elsõsorban az NB I Bs Csurgó II-tõl hoznának – információink szerint kettõs igazolással
– játékosokat, akirõl pedig konkrétan szó van, hogy visszatérhet a
somogyi kisvárosból, Horváth Ba-

Felmerült az
A csoport
lehetõsége is...
Miközben augusztusban Zalakaroson az utánpótláskorú lányok
kosárlabda tornája zajlott, a honi
második vonalban érdekelt és az
elmúlt szezonban annak nyolcadik
helyén végzett Kanizsai Vadmacskáknál sem állt meg az élet, hiszen
a szimplán vett szakmai mellett
„íróasztali” munka is adódott bõségesen a klub életében, melyrõl a
szakvezetés részérõl Gábor Erzsébet szolgált információkkal.

A kiskanizsai városrész kispályás focitornája, a Móricz Kupa
küzdelemsorozata idén negyvenedik alkalommal került megrendezésre, immár mûfüves játéktéren.
A legjobb négy között a két elõdöntõ közül a Bajcsai utca I. – Tornyos köz párosításával kezdtek,
melyen elõbbiek 5-3-ra gyõzve jutottak a fináléba. A Bajcsy-Zsilinszky út – Homokkomáromi utca
(képünkön elõbbiek játékosai fehérben, utóbbiak zöldben) mecscsen az elõzõhöz hasonlóan volt
visszakapaszkodás (2-0-ról 2-2...)
a találkozón, de a „Bajcsy” összeszedettebb játékkal 4-3-mal lett a
másik döntõs. A párharc közben
még egy kaszával lekaszabolt labda esete is színesítette a történéseket, hiába, a mûfüvesrõl kirepülõ
bõrgolyók további sorsa korántsem biztos... Legalábbis ahogy a
fõszervezõ, Kápolnás Zoltán nevetve fogalmazott: „Hiába, ez itt
Kiskanizsa...”
A 3. helyért mérkõzõ felek közül a Tornyos jóval frissebbnek
tûnt a Homokkomárominál (9-6),
aztán jöhetett a mindent eldöntõ
összecsapás a Bajcsy-Zsilinszky
és a Bajcsai I. küzdelmével. Mely
– különösen ahogy ment elõre az
idõ – igencsak éles csatát hozott, s
bár a találkozó gólját a Bajcsaiból
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lázs. Legalább ilyen fontos, hogy a
felkészülést a kanizsai csapat már
az együttes egyik átlövõjének,
Kiss Gergelynek a vezetésével
kezdte el. Az Izzó SE szeptember
22-én kezdi meg szezonját, elsõként idegenben lép pályára Pécsett, majd a második fordulóban
játszik hazai környezetben az NB I
B-tõl búcsúzott MKP Siklós KC
ellen.
A Nagykanizsai Izzó SE nõi kézilabdázói – mint juniorok – a következõ szezonban is a megyei besorolásnak megfelelõ osztályban
indulnak, vagyis a Somogy-Zala
versengésben startolnak a negyedik vonalban.
Hír a nõi kézis szekció háza tájáról, hogy az elsõ csapat élén
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START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

2.200 Ft/gyakorlati óra
SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés
Szeptember 7-én 08:00 óra
(Sz-V: 8.00-12.00),
Szeptember 11-én 16:00 óra
(H-Sz-P: 16.00-20.00),
vagy válaszd
e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó,
autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidõ:
09.11. (szerda) 12.00 óra
Vizsga:
09.21. (szombat) 9.00 óra

