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Új védmûvekre
van szükség a
Principális-c
csatornánál
Nagykanizsánál vissza kell
építeni az egykor megvolt töltéseket, addig pedig évente háromszori tisztítással és egy jövõ
évre tervezett mederkotrással
igyekeznek megelõzni a tavaszi
áradáshoz hasonló veszélyhelyzeteket – közölte a zalai védelmi
bizottság elnökeként a megyei
kormánymegbízott.

Új olasz varróüzemben
kezdõdött a munka hétfõn
Újabb örömteli hírt jelentett be
sajtótájékoztatóján Cseresnyés Péter polgármester. E hét hétfõtõl 15
fõvel indult a termelés az Italmake
Hungary Kft. magyarországi üzemében, Nagykanizsán. Emlékeztetett arra is, több mint másfél éve
egy másik olasz cég kereste fel a várost azzal a szándékkal, hogy Nagykanizsát választották ki egy jelentõs
beruházás helyszínéül gépipari termékek, szivattyúk gyártására. A
gyár elkészült, azóta folyamatosan
veszik fel az embereket dolgozni.

Kövesse
híreinket az
interneten
is.

www.kanizsaujsag.hu
De megtalál
minket a
Facebookon
is.

A polgármester azt kérte a sajtó képviselõin keresztül, hogy jelentkezzenek
a nehezebb helyzetben lévõ fiatalok,
pályakezdõk és az 50 év felettiek, elsõsorban nõk. Az olasz beruházók komolyan érdeklõdnek szûk régiónk, Nagykanizsa és környéke iránt. Az adózási
viszonyok, és a földrajzi elhelyezkedés
mellett jó munkaerõt kapnak, és az önkormányzat is rugalmasan áll a beruházók rendelkezésére. Az olasz cég képviselõje, Nagy Andrea hangsúlyozta, az
Ipari Parkban lévõ üzem dolgozói jó
minõségû férfi zakók és télikabátok kézi befejezõ varrását végzik el.

Egymûszakos, nyolcórás munkarendben dolgoznak 7-15.30-ig. A
munkakörülményeket a magas minõségi elvárásnak megfelelõen alakították ki, munkaidõ alatt például
halk zene szól, a dolgozóknak naponta meleg ebédet biztosítanak, és
aki akar, állva is dolgozhat. Várják
a jelentkezõket, a fiatal és a tapasztaltabb idõsebb nõket, a pályakezdõket és az 50 éven felülieket. Nem
feltétlenül varrónõkre van szükségük, sokkal fontosabb, hogy a speciális kézi öltéseket a magas minõségi elvárásoknak megfelelõen el
tudják sajátítani. A próbaidõ alatt
minimálbért kapnak, a betanulási
idõt követõen a normateljesítésnek
megfelelõen a kereset jutalékkal
egészül ki.
Havonta 15 fõvel növekedik a
létszám, fél év alatt 100 fõt tervez
felvenni a cég. Érdeklõdni, jelentkezni a munkaügyi hivatalban és a
Garay út 19-21. szám alatt lehet.
A tõkeerõs vállalat 500 millió forintos árbevételt tervez évente, és a
kozmetikai termékeket gyártó üzletágát is Nagykanizsára telepíti.
B.E.

Rigó Csaba Nagykanizsán, a
helyszín bejárását követõen tartott
sajtótájékoztatóján felidézte, hogy a
tavaszi áradás irányította a figyelmet a Principális-csatornára, amelynek problémáit három lépcsõben lehet megoldani. Elsõként nemrég elindult és október 15-ig tart a meder
és a partvonal kézi erejû tisztítása,
javarészt közmunkások közremûködésével. Az M7-es autópályától a
Lazsnaki-patakig tartó több kilométeres szakaszon az ágakat, nyesedékeket szedik össze, illetve igyekeznek megszüntetni az elzáródásokat,
s ezt a következõ idõszakban évente
háromszor elvégzik.
Második fázisként a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság év végére készít egy hatástanulmánnyal
együtt járó vízjogi tervet a kétoldali
mederkotrásra, amelyhez 180-200
millió forintos pályázati összeget remélnek. Ennek megléte esetén 9 kilométer hosszan elindulhat a kotrás.
Rigó Csaba hozzátette: a végsõ
megoldást azonban az jelenti, ha a
kiskanizsai városrész felõl egykor
megvolt, földbõl emelt töltéseket 2-3
kilométer hosszúságú területen viszszaépítik, valamint zsilipekkel egészítik ki. Miután ez önkormányzati
terület, Nagykanizsa polgármestere,
Cseresnyés Péter (Fidesz-KDNP) arra tett ígéretet, hogy mindent elkövet
a szükséges források elõteremtésére.
MTI - Kanizsa
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

„Mi, kanizsaiak, kötõdünk a földhöz”

Ennek egyik ékes bizonyítéka,
hogy „A legszebb konyhakertek” országos versenyhez városunkból csatlakoztak a legtöbben – mondta Cseresnyés Péter
polgármester a csütörtökön tartott szakmai konferencián és a
megmérettetés helyi, ünnepélyes
eredményhirdetésén. A díjkiosztóval egybekötött rendezvényen
fény derült arra is, hogy Nagykanizsán ki büszkélkedhet a legszebb zöldséges- vagy gyümölcsöskerttel.
Nevezõkbõl ugyanis nem volt
hiány, hiszen 101 helyi- és környékbeli kerttulajdonos érdeklõdött a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagról indult kezdeményezés iránt, melyhez – még tavasszal
– városunk önkormányzata is társult. A program elsõdleges célja az

Eredmények:
BALKON KATEGÓRIA: 1. Kóréné
Horváth Anita (országos fõdíjra is jelölték), 2. Varga József, 3. -.
MINI KONYHAKERT: 1. Tóth
Melinda, 2. Jámbor Józsefné, 3.
Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Diákotthon és Boldog Donáti Celesztina Óvoda „Süni”
csoportja.
volt, hogy ösztönözzék a lakosságot a zöldség- és gyümölcstermesztésre, s nem utolsó sorban a
népi kertkultúra felélesztése is a
mintaprogram részét képezte.
– Nagykanizsán még napjainkban is sokan foglalkoznak földmûveléssel, szinte mindenkinek van
valamilyen kertje. A lakosság nagy
része pusztán hobbiból kertészkedik, így azért még tennünk kell,

hogy a mezõgazdaság megélhetési
forrás legyen – szólt köszöntõjében
Cseresnyés Péter, ígéretet téve arra,
hogy a gazdálkodás helyi fellendítése végett az önkormányzat dolgozik azon, hogy a megújuló energiaforrásokat iparilag hasznosítsák,
ezáltal pedig olcsóbb energiát tudnak biztosítani mindazoknak, akik
földmûvelésbõl akarnak megélni.
Városunk elsõ embere a „Legszebb
konyhakertek” program helyi záró
rendezvényén reményét fejezte ki
az iránt, hogy az országos mozgalom a jövõben is folytatódik.
Ezzel egyetértésben kezdte megnyitó beszédét V. Németh Zsolt, a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára. Szavaival hangsúlyt
adott annak a ténynek, hogy a kertés földmûvelés nemcsak az egyetemes, hanem a magyar kultúrának is
jelentõs részét képezi.
NORMÁL KONYHAKERT: 1.
Kele József, 1. Kelemen Ferenc.
2.-, 3. Mátés László.
ZÁRTKERT: 1. ZÖLDSÉGES:
1. Nagy Attila, 2. Sifter Ottóné, 3.
Salamon József.
ZÁRTKERT 2. GYÜMÖLCSÖS: 1. Molnár Lászlóné, 2.
Szabó Gyula, 3. Salamon József.
KÜLÖNDÍJ: Veres Andrea, Jámbor Józsefné.
– E hagyományok ápolását, megtartását és a föld szeretetének továbbörökítését szorgalmazta ez a
versenykiírás, melynek a megmé-

rettetésen kívül más törekvése is
van. Mégpedig az, hogy az emberek
egészséges(ebb) életmódjának kialakulását elõsegítse, illetve a kezdeményezés alapjául szolgálhat annak a jövõre tervezett programnak,
mellyel azokat a gazdákat kívánjuk
támogatni, akik – ezidáig – csak jövedelemkiegészítõ tevékenységként
foglalkoztak földmûveléssel – jelentette ki V. Németh Zsolt.
A „Legszebb konyhakertek”
versenyrõl a kezdeményezés ötletgazdája, Karcag alpolgármestere is
közelképet adott. Kovács Szilvia
elõadásában kiemelte, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve (szintén karcagi születésû) Dr.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter kiemelt projektként támogatta s felkarolta a föld- és kertmûvelés ösztönzõ programot – ennek köszönhetõen nõtte ki magát országos
megmérettetéssé.
– A számok önmagukért beszélnek, ugyanis a szeptember elején
zárult versengésre 60 magyarországi, valamint 4 határon túli településrõl jelentkezett összesen
mintegy 939 kerttulajdonos. Nemsokára pedig Lengyelországban is
meghonosítják programunkat.
Karcag alpolgármestere a megmérettetés mellett azt tartja a program legfõbb értékének, hogy mindenkit ösztönözzenek növénytermesztésre, olyanokat is, akik nem
rendelkeznek nagyobb, mûvelésre
alkalmas területtel, pusztán csak
kisebb erkéllyel, terasszal.
– Napjainkban jobbára csak az
idõs generáció kertészkedik, fontos
lenne azonban, hogy a jövõ nemzedékének is átadják e nemes szokást
– hangsúlyozta Kovács Szilvia.
Majd Dr. Petrekovich-Perjés
András táj- és kertépítész mérnök,
nyugdíjas egyetemi tanár vázolta
kertek fejlõdésének és a kertmûvelés szokásainak kialakulását az
ókortól egészen napjainkig.
Arról pedig, hogy Nagykanizsa
valóban a „Legszebb kertek városa”, Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, a verseny helyi program-koordinátora beszélt a

szakmai konferencián. Gondolatait
követõen került sor az ünnepélyes
díjkiosztóra, melynek során 16
„kertész’” zöldségesét/gyümölcsösét találta legérdemesebbnek – az
elõzetes értékelések folyamán- az
önkormányzati képviselõkbõl és
szakemberekbõl álló zsûri. A díjazottak között egyébként szerepel általános iskolás kisdiák és 93 éves
nyugdíjas is. Ugyanakkor a résztvevõk egyike sem távozott üres kézzel a rendezvényrõl: Kovács Szilvia, V. Németh Zsolt és Cseresnyés
Péter oklevelet adott át minden
résztvevõnek. A verseny abszolút
legjobbjai pedig – Kóréné Horváth
Anita, Kele József és Nagy Attila –
az eredményhirdetést követõen saját kertjükrõl, földmûvelési szokásaikról tartottak elõadást.
Szabó Zsófia

Dobó Lászlót
köszöntötték
a kanizsai kutatók
A Nagykanizsai Kutatók Tudományos Egyesülete megkezdte õszi üléssorozatát. A
szeptemberi – HSMK-ban
megtartott – összejövetel ünnepi alkalom volt, hiszen a tagság
dr. Dobó Lászlót köszöntötte 80.
születésnapja alkalmából.
Így ezen az estén Dobó
László beszélt eddigi életpályájáról. Elmondta, kutatásainak legnagyobb részét a színház teszi, amellyel nem csak
foglalkozott, hanem mûvelte is
azt. Hosszú évtizedekig tanított
Nagykanizsán, de nagyon szerette a falusi életet is, hiszen
három évet Hahóton töltött
padegógusként, tízet pedig
Szepetneken.
Legbüszkébb
mégis a családjára, akik mindig
mindenben támogatták. Megjegyezte azt is, hogy fontos számára a Pécsi Akadémiai Bizottságban, majd „utódjában”,
a jelenlegi NKTE-ben való tevékenység, hiszen a kutatók
egymástól nagyon sokat tudnak tanulni.
Horváth Ilona
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Shri Malay Mishrát, az Indiai Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét köszöntötte Cseresnyés Péter polgármester a hivatalban. A délelõtt folyamán a nagykövet megtekintette városunkat,
többek között a Deák teret és a Kiskastélyt.

Az Indiai Köztársaság nagykövete szeptember elején foglalta el budapesti állomáshelyét, és
elsõ hivatalos útjainak egyike
Nagykanizsára vezetett. Cseresnyés Péter elöljáróban felelevenítette a két ország közti kapcsolat létrejöttének körülményeit,
melyet Sass Brunner Erzsébetnek és Brunner Erzsébetnek köszönhetünk. Hangsúlyozta, szeretné, ha ez a kötelék a jövõben
is megmaradna. Városunk nagy
tisztelettel tekint Indiára. Ezt követõen mutatta be a polgármester
Kanizsát a múlt századtól napjainkig. Kihangsúlyozta erõsségeit, elõnyös földrajzi elhelyezkedést, majd említést tett a jelentõs
számú, komoly szaktudással ren-

delkezõ, képezhetõ szakemberekrõl is.
– Sokat hallottam a városukról,
ezért döntöttem úgy, ellátogatok
Nagykanizsára. Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet neve
nem csak Magyarországon cseng
ismert névként, hanem Indiában is.
Mind a ketten hozzájárultak a modern indiai mûvészet kialakulásához – reflektált Shri Malay Mishra
az elmondottakra.
Ezt követõen tekintette meg a két
mûvész alkotásaiból a Kiskastélyban kiállított festményeket.

V.M.

A Pannon Egyetem – a városvezetéssel közös együttmûködés
eredményeként – várhatóan jövõ
évtõl országosan is egyedülálló
másoddiplomás mérnök-képzést
indít, melynek során a vízügyi
szektorba képeznek szakembereket. A helyi kampusz életében
nem ez az egyedüli novum, hanem az is, hogy az egyetem korábbi „A” épülete újra megtelik
élettel – ezeket jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján városunk polgármestere, Cseresnyés
Péter és dr. Birkner Zoltán.
A kampuszigazgató elöljáróban
az egyetem közelmúltban történt
eseményeit vázolta. Említést tett a
horvát-szlovén határzónában betöltött szerepérõl, illetve arról, hogy
augusztus végén az intézmény szerepköre is módosult. Majd a közel
egyéves tárgyalássorozat eredményeit és érdemeit emelte ki, miszerint még tavaly Nagykanizsa elsõ
embere, Cseresnyés Péter megkereste az egyetem vezetõségét amiatt, hogy azzal a felhalmozódott
ipari tudással, mely egyedülálló
szerepet adhat a városnak és az
egyetemnek is, kezdjenek valamit.
Mindez a vízipart érinti.
– Cseresnyés Péter polgármester
folyamatosan tárgyalt az érintettekkel, illetve egyetemünk is felvette a
kapcsolatot a hasonló tevékenységet folytató helyi cégekkel, kiemelten a Hidrofilt Vízkezelést Tervezõ
és Kivitelezõ Kft.-vel. Ezzel párhu-

zamosan kihangsúlyoznám, hogy a
Pannon Egyetem a magyarországi
vízzel kapcsolatos, tudás-kezelõ
nagy pályázat vezetõ partnere lett.
Mintegy 1,3 milliárd forint értékû
projektrõl van szó, amelyben minden, vízügyben érdekelt nagy cég
és képzõ intézmény szerepel. Ennek pedig egyik ágaként Nagykanizsa a vízlágyítási iparágban kapott lehetõséget, mégpedig, hogy
egyetemi szintre emelje s hasznosítsa a helyben felhalmozódott, ezzel kapcsolatos ipari tudást – adott
hangot örömének Dr. Birkner Zoltán. Hozzátéve, a pályázatba bekerülve azt a feladatot kapták, hogy
hozzanak létre a Hidrofilt Kft.-vel s
annak céges kapcsolataival olyan
egyetemi programokat, amik egyedülállóak.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
elsõ embere tájékoztatójában a
képzés ötletétõl a megvalósításig
eltelt idõszakot emelte ki.
– Mindezt természetesen sok
elõzetes egyezetés elõzte meg,
amíg körvonalazódott, hogy a vízkezelésben, vízlágyításban és víztisztításban helyben (is) jelentõs
vállalkozásoknál felgyülemlett tudást hasznosítani fogjuk. A hangsúly különösen azon volt, mindezt
miként tegyük meg. Ezért többször is tárgyaltam az érintettekkel.
Azért szívügyünk mindez, mert
városunknak mindez újabb kitörési lehetõséget biztosíthat – a foglalkoztatás területén is. A vezérszerep – a majdani (gyakorlati)

Fotó: Szabó Zsófia

PEN: Újabb szakterület, ami nem marad „szárazon”

képzést illetõen – a Hidrofilt Kft.é, azonban ki kell azt is hangsúlyoznom, hogy õk, illetve több
más, e szektorban tevékenykedõ
helyi vállalkozás jelentõs külföldi
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
Az egyetemmel történt tárgyalásaink során minderre a PEN figyelmét is felhívtuk, és – velünk
egyetértésben – az intézmény is
azt az elhatározást hozta, hogy erre sok mindent lehet alapozni –
így vélhetõen jövõre elindulhat a
képzés az iskolapadban és a már
említett cégeknél egyaránt –
mondta a polgármester. Majd bejelentette, hogy a közelmúltban –
még nyáron – meghozott közgyûlési döntés értelmében a PEN Zrínyi utca 31-ben lévõ épülete viszszakerült az önkormányzathoz,
azonban – az egyetemmel ez
irányban történt tárgyalások ered-

ményeként – az oktatási intézmény újra vissza kívánja venni a
korábbi „A” kampuszt.
– Ez pedig (egyik) ékes bizonyítéka annak, hogy a felsõoktatás
(is) erõsödik Nagykanizsán, és a
PEN nem egy zárványa a városnak, hanem szerves része, hiszen –
az oktatáson túl – együttmûködik
ipari üzemekkel is, melyeknek
szakembereket is képez – hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Dr. Birkner Zoltán pedig ehhez
kapcsolódóan, zárszavában elmondta, hogy az egykori, s vélhetõen leendõ „A” kampuszon a kutatói-hallgatói programoknak, különbözõ projekteknek adnak helyet, az egyetem „ügyvitele” és az
oktatás változatlanul a „B”épületben lesz.
Sz.Zs.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kanizsára látogatott az új indiai nagykövet

30.qxd

2013.09.20.

4

10:46

Page 4

Kanizsa – Bajcsai hõsök

2013. szeptember 19.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Életpéldájuk erõsítse a hazaszeretetet

Dr. Veres András szombathelyi
megyéspüspök áldotta meg a
hétvégén Bajcsa világháborúban
elesett hõseinek felújított emlékmûvét. Az ünnepséget szentmise
elõzte meg a szomszédos Magyarok Nagyasszonya templomban.
A szombathelyi megyéspüspököt, Nagykanizsa város vezetõit, a
megjelent nagy-, és kiskanizsai,
valamint a helyi lakosokat Ódor
Imre, a szentistváni alapítású
Szepetnek plébánosa köszöntötte.
Külön öröm – emelte ki az atya a
Závory Zoltán utolsó mûveként
elkészült gyönyörû Magyarok
Nagyasszonya oltárkép alatt –,
hogy a szeretet asztalát is körülálljuk. Kérje püspök úr velünk
együtt, hogy Isten népének bajcsai
közössége az õsei hitéhez hû maradjon, szeresse ezt a nagy gonddal épített templomot, és szívesen,
örömmel hozzon áldozatot – fejezte be köszöntõjét Ódor atya.
A szentmise olvasmánya a vértanúságot vállaló Makkabeus fiúk
gyermekeit bátorító anyjáról szólt.
Az emlékmûnél rímelt rá Somogyváry Gyula Anyám címû verse.
Szentbeszédében Dr. Veres
András felhívta a figyelmet arra,
hogy szívünk mélyébõl fakadjon a
hõsökért mondott imádság. Szükség van arra, hogy átgondoljuk,
kik is õk, kik a hõsök? – tette fel a
kérdést, s meg is válaszolta: olyanok, akik valamilyen magasztos
célért, a megszokottnál nagyobb
áldozatot képesek hozni. Akik nemes célért, egy szép dologért, valami magasztos erényért akkora
áldozat meghozatalára képesek,
hogy életüket is hajlandóak felál-

dozni értük. Ennek kapcsán szükséges elgondolkodnunk azon is, ki
lesz hõssé? – Egészen biztosan állíthatjuk – folytatta, senki sem
születik hõsnek, hanem azzá válik.
Ha gyermekeket kérdezünk, a legtöbb gyermekben ott él a vágy,
hogy õ hõs akar lenni. Aztán
ahogy eljut a felnõtt korra, egyszerre szertefoszlik ez az illúziója.
Lehet, hogy egyszerûen belátja,
bizony néha a hõsök kényszer által lesznek. Ugyanis legtöbbször
nem az illetõ személy akar hõssé
lenni, hanem a körülmények teszik õt hõssé. Igaz, még akkor sem
mindenkit, mert vannak akik bátortalanul, gyáván elmenekülnek a
hõsies pillanatok elõl. Azok lesznek hõssé, akiket áldozatkészségre neveltek életükben, és ez biztosan állíthatjuk, a családban kezdõdik. Nem véletlenül olvastuk fel a
Makkabeusok könyvébõl hallott
szakaszt, hogy az édesanya miként volt képes bátorítani mind a
hét fiát arra, hogy álljanak ki hitük
védelmében, és ne váljanak hitehagyókká. – Itt megállt egy pillanatra a püspök úr, majd napjainkra utalva így folytatta: olyan idõszakot élünk, hogy csak kevesen
lesznek a makkabeusi fiúkhoz hasonlókká, hõssé. Csak kevesen
vannak olyanok, akik fontosnak
tartják életükben Isten igazságai
mellett való bátor kiállást, és csak
azután gondolnak saját érdekeikre, elõnyeikre. Sajnos fordítva
szokott történni. Egyházunk talán
azért áll olyan nehéz helyzetben
napjainkban, mert nincsenek hõsei, vagy csak kevesen vannak.
Sokan nem Isten útjain akarják
megtalálni a boldogságot. Miért
lesz valaki hõssé? – tette fel Dr.
Veres András az újabb kérdést. –
A hõs mindig egy magasztos cél
eléréséért küzd. Akikért ma imádkozunk, õk a haza iránti szeretetüket akarták megmutatni, azért áldozták életüket. Bizony nem sokan vannak ma, akikben erõsen él
a hazaszeretet, akik készek hazájukért, népükért áldozatokat hozni. Korábban a proletárinternacionalizmus, ma pedig a globalizmus
az, amelyik kiírtja az emberek
gondolkodásából a haza iránti szeretetet – emlékeztetett a püspök
úr. Pedig a hazára mindannyiunknak szükségünk van. Mi a haza? –
folytatta a kérdéseit. Egészen biztosan egyfajta érzés, lelkiség, kul-

túra, Márai Sándor szavai szerint a
nyelv maga. Az a nyelv, amelyet
gyermekkorunktól beszélünk, rajzolja ki a világban azt a helyet,
ahol otthon érezzük magunkat. S
ezért a hazáért az emberek döntõ
része nemcsak vágyakozik, hanem
– ha igazi hazafi –, képes áldozatot is hozni. Az embernek háza
sokfelé lehet, de csak egy helyütt
van hazája, és ahhoz a közösséghez való tartozás teszi képessé õt
áldozat meghozatalára. Sokan voltak, akik hazájukért életüket áldozták, idegen földben nyugszanak, és élõ hozzátartozóik sem
tudják, hol. Egészen biztosan legtöbbjük nem készséggel hagyta el
hazáját, és nem is meghalni akartak a hazáért, hanem élni, küzdeni
érte. Életpéldájuk bátorítson, erõsítsen minket a hazaszeretetre, az
önfeláldozásra.
A hazaszeretet, az áldozatkészség igazából azt jelenti, a mindennapokban legyünk készek szeretteinkért, lakókörnyezetünkért, szûkebb-tágabb társadalmunkért áldozatot hozni, és az igaz érték, az
igazság mellett mindig bátran, hõsiesen kiállni. Törekednünk kell
erre, mert különben ez a világ nagyon eltévelyedik, és félõ, hogy
ahol nem az igazság gyõz naprólnapra, ott a gazság túlhatalmasodik.
Legyünk
békességszerzõk!
Akkor egészen biztosan kevesebb békétlenség lesz, kevesebb
házasság fog felbomlani, kevesebb család fog széthullni, és
nem fognak acsarkodva, gyûlölködve nézni egymásra emberek,
hanem tudunk örömben, szeretetben, egymás iránti megbecsülésben élni – e gondolatokkal fejezete be a szentbeszédet Dr. Veres
András, majd a menet a templomból az emlékmûhöz vonult,
ahol Kósa Dániel és Jerausek
István szavalata után Tóth Nándor, a településrész önkormányzati képviselõje köszöntötte a
megjelenteket.
– Az I. világháborút követõen
törvényerejû rendelet született arról, hogy minden település állítson
a háború áldozatainak hõsi emlékmûvet. Ez Bajcsán is megtörtént
78 évvel ezelõtt. 1935. szeptember
30-án avatták fel a lakosság adományaiból. A szobor megélte a
rendszerváltást, de a felújítása elodázhatatlanná vált.

Az elsõ világháború 16, a második 15 áldozatot követelt a bajcsaiaktól. Tiszteletükre helyezték el a
megemlékezés koszorúit a neveiket hirdetõ márványtáblánál.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ, polgármester ünnepi
beszédében kiemelte: a hõseinknek köszönhetjük, hogy van hazánk, van nemzetünk, amely egyre
erõsebb. Mindenkire szükség van,
senkinek sem szabad elengednünk
a kezét, majd elmesélt egy igaz, a
történelem által igazolt esetet az I.
világháborúból. – Akkor lehetünk
sikeresek, akkor biztosíthatjuk az
ország és a nemzet jövõjét, ha öszszefogunk, és megszorítjuk egymás kezét – folytatta. – Akkor is,
ha baj van, akkor is, ha jövõt építve optimista célokért egymásra
kell támaszkodnunk, mert az öszszefogás ereje vihet bennünket
elõre.
A múltunk, a hõseink, a bajcsai
hõsök miatt is meg kell fognunk
egymás kezét. Most amikor rájuk
emlékezünk, tudnunk kell, hogy értünk, a jövõért áldozták életüket.
Miattuk is ki kell állnunk nemzeti
érdekeinkért. Miattuk is meg kell
neveznünk azokat, akik a nemzet, a
haza, és itt helyben Nagykanizsa
ellenében dolgoznak. És azokat is,
akik mellette, érte. Össze kell fognunk azokkal szemben, akik Magyarországot kiárusítanák, akik
idegen érdekeket szolgálva akarják
a hatalmat. Hõseink, a bajcsai hõsök, a nemzetmegtartók ezt kérik
tõlünk. Hõsi halottaink, és hazatért
hõseink tisztelete megköveteli,
hogy mi is becsülettel helyt álljunk. Helyt álljunk a hazáért, Magyarországért, Nagykanizsáért.
Bajcsa világháborúban elesett hõseinek emlékmûve erre kötelez
bennünket. A múlt tiszteletére, a jelen tisztességére, a jövõ építésére.
Merítsünk erõt a hazáért hozott áldozatukból mostani feladatainkhoz
– hangsúlyozta Cseresnyés Péter.
Emlékeztetni kell a következõ
nemzedéket arra is, a háborús emlékmûveket nemcsak a kegyetlen
harcok elleni tiltakozásként állítjuk, hanem minden pusztító eszmével és ideológiával szemben állást foglalunk. Mert hisszük, hogy
nem a harc és a rombolás oldja
meg az emberek problémáját –
csengtek vissza az ünnepség végén
a püspök úr szavai.

B.E.
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Kiemelt arany minõsítés
a Nagykanizsai
Fúvószenekarnak
Szeptember elsõ hétvégéjén
rendezték meg Zalaegerszegen
az I. Zala Megyei Fúvószenekari
Találkozó és Minõsítõ elnevezésû rendezvényt, melyen a Nagykanizsai Fúvószenekar színvonalas elõadásával kiemelt arany
minõsítést érdemelt ki.
Ahogy Tatár Csaba, a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetõje elmondta,
hatalmas elismerés számukra a kiemelt
arany minõsítés, melyet egyedüli zenekarként indulva, kisegítõk nélkül értek
el középfokon, show kategóriában.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetséggel együttmûködésben megva-

lósuló eseményen a fúvószenekarok a
Magyar Fúvószenei Szövetség szabályzata alapján három kategória, koncertfúvós, szórakoztató (show) és
nemzetiségi, valamelyikében adhattak
számot tudásukról. A találkozón részt
vevõ zenekarok számára mindhárom
mûfajnál az elõadás idõtartamát tekintve két nehézségi fokot jelöltek meg, a
közép- és felsõ kategóriát. A rendezvényen az értékelést egy háromfõs, jeles
szakemberekbõl álló zsûri végezte. Az
értékelésnél az intonációt, a dinamikát,
a hangzást, a ritmikát, valamint a zenekar és a karmester együttmûködését
vették figyelembe.
V.M.

Magyar Ferenc kifejtette, a fesztivált idén elõször rendezte a Kanizsai
Kulturális Központ, a Kanizsa és Környéke Gasztronómiai Egyesület és a
Kanizsa Turizmusáért Egyesület karöltve és véleménye szerint korrekt
együttmûködés jellemezte a közös
munkát, melyen belül a kulturális részéért az egyesület a KKK-val együtt
volt felelõs, míg az „étkes” részét értelemszerûen a gasztronómiai egyesület
fogta össze. Véleménye szerint bebizonyosodott, szerencsés volt a helyszínválasztás, amit a rengeteg kilátogató „hitelesített”, s az evés-ivás mellett a két színpad produkciói a könynyed kikapcsolódásról is gondoskod-

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
Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata a
következõ programokkal
várja a gyerekeket és fiatalokat:

Négyévszak Kupa
Mindenki Sportpályája
Idõpont: 2013. szeptember 21. 9 óra

TINIPRESS ifjúsági
újságíróklub
Foglalkozások helye:
Pannon Egyetem „B” épület
(Zrínyi u. 18.)
Idõpontok:
keddenként 16-18 óráig

Hasznosítják az eddigi
tapasztalatokat is
A X. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál rendhagyó értékelését
tartotta a PEN kampuszán, dr.
Birkner Zoltán intézmény igazgató és Magyar Ferenc, a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület elnöke.

2013. szeptember 19.

tak. Azökkenõmentes szervezésben és
lebonyolításban a példás marketing
háttérnek is kiemelt szerep jutott.
Ezt követõen vette át a szót Birkner
Zoltán kampusz-igazgató, aki elmondta, az egyetem marketinges csapata jó
ideje elmerült a fenntartható típusú rendezvények megtartásának elemzésében, illetve eltökélték, hogy a horvátszlovén-magyar határvidék relációjában idõvel meg is kell tanítani az ilyen
jellegû rendezvények lebonyolításának
módszerét. Körbejárva a témát készül
majd az elkövetkezendõkben egyfajta
útmutató – az eddigi tapasztalatokat is
felhasználva. Az úgynevezett pilot
fesztiválok szervezéséhez és marketing-tevékenységéhez való hozzájárulás is elõfeltétele egy ilyen, elõreláthatólag az év végére elkészülõ szakmai
munkának a magyar-horvát együttmûködési program keretében.
P.L.

Be szeretnél kukkantani a média
világába? Szeretnél tudni az
elektronikus és nyomtatott sajtó
kulisszatitkairól?
A projektelem keretében a résztvevõk megismerik az írott, elektronikus és on-line média mûködését, a tömegkommunikáció hatásmechanizmusát, a különbözõ
médiatípusokra jellemzõ kommunikációs formákat.
A foglalkozások heti egy alkalommal, két órás idõtartamban kerülnek megszervezésre Lehota M.
János esztéta vezetésével.
A résztvevõk a megszerzett tudást azonnal kamatoztathatják,
hiszen közre kell mûködniük a
Kanizsai Absztrakt ifjúsági magazin szerkesztésében, mely 1500
példányszámban fog megjelenni
még két alkalommal.
Számítunk az újságírás, kommunikáció, média iránt érdeklõdõ
12-29 év közötti elkötelezett fiatalokra, akik szeretnék megtanulni
e szakma legfontosabb ismérveit
és tapasztalatokat szeretnének e
téren szerezni.

Csillagok (b)ékessége

XXX. NÉGYÉVSZAK KUPA

Helyszín: Medgyaszay Ház

Idõpont: 2013.09.27. 13 óra
Vendég: Béli Ádám színmûvész
Vendégünk 1989. március 17-én
született Nagyatádon. A nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban érettségizett 2007-ben,
majd felvételt nyert a Kaposvári
Egyetem Mûvészeti Karára, ahol
2012-ben végzett.

MEGVALÓSULT
PROGRAMJAINK:
MOZGÁS-TÉR
2012. június 25-tõl augusztus
29-ig
A Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ sport- és közösségi
programokkal várta a gyerekeket
és fiatalokat a Vívócsarnok melletti területen.
A programsorozat június 25-én kezdõdött és augusztus 29-én ért véget. Tíz héTen át minden kedden,
szerdán és csütörtökön 15-20 óra
között vártuk a gyerekeket a Rózsa
u. 9. szám alatti sportpályán.
A résztvevõk ping-pongozhattak,
focizhattak, tollasozhattak és persze társasjátékkal és sakkal is elüthették az idõt. A jókedv mindennapos volt és kialakult egy 15-18
fõbõl álló közösség, melynek tagjai szinte az egész nyarat együtt
töltötték. A fiúk mellett egyre több
lányt sikerült rávenni a mozgásra,
akik többnyire tollasoztak és asztaliteniszeztek.
A programsorozat 30 alkalmán
összesen 93 gyermek és fiatal
vett részt.

2013. szeptember 21. (szombat) 9.00 óra
Mindenki Sportpályája
Nevezni személyesen, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központban (Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51.) lehet.

Nevezési határidõ 2013. szeptember 20.

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
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Kanizsai Antológia 14.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi
és képzõmûvészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 14. számú kötetében
történõ megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek és grafikák. Pályázati feltételek: Nagykanizsán és a járásban állandó lakhellyel rendelkezõ, valamint a városból elszármazott alkotók pályázhatnak. Egy pályázó több pályamûvet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor, 12-es betûnagyság, palatino linotype betûtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva az alábbi címre kérjük beküldeni: Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztály, Fehér Ildikó (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.),
valamint a következõ e-mail címekre: rubyne.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com elküldeni. A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai
bizottság végzi. A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 14. számában,
2013 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek,
részükre 5 db tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A pályázat beadásának határideje: 2013. október 4. (péntek) 13.00 óráig.

Ideiglenesen lezárják az Erzsébet teret
A 2013 évi II. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó programjai
miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmi rend változások várhatók az Erzsébet tér és környékén:
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:

- szeptember 19. (csütörtök) 18:00 - szeptember 22. (vasárnap) 04:45-ig az Erzsébet
tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között
- szeptember 19. (csütörtök) 18:00 - szeptember 22. (vasárnap) 04:45-ig az Erzsébet tér
nyugati útszakaszán a Fõ út és a Vásár út között (Polgármesteri Hivatal elõtt), valamint a
Vásár utcán a Báthory utca Erzsébet tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé). Az
útlezárások területére a fenti idõpontok alatt csak a vásárosok árufeltöltés miatt, illetve a
rendezõk engedélyével rendelkezõ jármûvek hajthatnak be.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük
megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület

Kanizsa – Városháza
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Képviselõi fogadóóra
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2013. szeptember 27-én (pénteken) 17
órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).

Közmeghallgatás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését 2013. szeptember 26-án (csütörtök) 16.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Vasemberház, Díszterem (Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.)
A közgyûlésre tisztelettel meghívom: Cseresnyés Péter polgármester

Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001.
(VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl
szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem rendelkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 3.
2. Nagykanizsa, Csokonai u. 6/A. fsz. 2.
3. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
4. Nagykanizsa, Városkapu krt. 10/B. IV. em. 15.
5. Nagykanizsa, Fõ u. 23. fsz. 8.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. II. em. 6.
7. Nagykanizsa, Babóchay u. 3. fsz. 7.
8. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. II. em. 2.
9. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 7/A. I. em. 9.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 36. fsz. 4.
11. Nagykanizsa, Rózsa u. 18/C. IV. em. 14.
12. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
13. Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 35. IV. lh. II. em. 2.
14. Nagykanizsa, Csengery u. 117/14. fsz. 4.
15. Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 9/B. III. em. 18.

II. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 2.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 5.
3. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. fsz. 1.
4. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. I. em. 8.
5. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 1.
6. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. I. em. 7.
7. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. II. em. 11.
8. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 9.

III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25. (szerda)
A részletes pályázati hirdetményt a Zala Hírlapban, a Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján
(www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján tesszük közzé.
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Beépült a rezsicsökkentés a szemétdíjakba is
Mivel a hulladékszállítás kötelezõ közszolgáltatás, így minden magyar embert érint, ezért
a rezsicsökkentést erre a szolgáltatásra is kiterjesztette a
kormány. Nagykanizsán és környékén a helyi rendelet által
szabályozott hulladékszállítási
díjat a lakosság túl magasnak
tartotta, ezért itt igen hasznosnak bizonyult a változás.
Ugyanakkor érdemes a kormány által kikövetelt csökkentés menetét és körülményeit
minden oldalról megnézni, hiszen a szolgáltatónál ez a bevételkiesés hiányként jelentkezik
az év végén, és ez nem mehet a
szolgáltatás rovására.
Nagykanizsa városában és a
környezõ több mint 100 települé-

sen a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. látja el a hulladékszállítást.
– Sokan azt hiszik, vagy úgy állítják be, hogy a hulladékelszállítást végzõ cég saját kénye-kedve
szerint alakítja az árait, végzi a
szolgáltatást – mondja Horváth
Balázs, a szolgáltató ügyvezetõje.
– Ez a legmesszebbmenõkig nincs
így, tevékenységünket számos jogszabály, hatósági engedély határozza meg.
A rezsicsökkentés eredményeként 2013. július 1-jétõl alkalmazandó árakat településenként
más és más módon kell képezni,
különbséget kell tenni a lakossági ügyfelek, a költségvetési szervezetek, valamint a vállalkozások közt. A lakosság által fizetendõ díjak képzésekor a – a tör-

Tájékoztató a „rezsicsökkentésrõl”, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a
a alapján adódó kötelezettség
teljesítésérõl (természetes személy)

vény szerint – 2012. április 14én alkalmazott hulladékelszállítási díj a kiindulási alap, ennek a
díjnak a 4,2%-kal megemelt értékét kell 10 százalékkal csökkenteni, s azt a számlán ki kell
mutatni.
De nézzünk néhány konkrét példát, mit jelent a rezsicsökkentés a
gyakorlatban Nagykanizsán. Hetenkénti szállításnál egy 50 literes
edény után 2013 elsõ felében még
420 forintot kellett fizetni, ez a díj
július elseje óta 377,9 forint. Százhúsz literes edény esetében pedig a
677 forint 545,8 forintra mérséklõdött.
A heti kétszeri szállításnál egy
120 literes edény után június végéig 677 forintot kellett fizetni,
ez a költség ma 479,2 forint. A
rezsicsökkenés minden szállítási

módnál és edénytípusnál tetten
érhetõ.
A társasházakban élõk, akik
a szemétdíjat a közös költséggel együtt fizetik, közös képviselõjüknél tájékozódhatnak a
rezsicsökkentés mértékérõl, hiszen ez a szolgáltató által küldött számlákon jól nyomon követhetõ. Azért is fontos, hogy
tájékozódjanak a rezsicsökkentés mértékérõl, mert nem biztos, hogy a fizetendõ közös
költségben egyértelmûen vagy
világosan érzékelhetõ a csökkenés, ugyanis a közös költség
más díjtételeket is tartalmazhat. Ezért érdemes lakógyûlésen tájékoztatást kérni a lakóközösség vezetõjétõl.
Kanizsa

Tájékoztató a „rezsicsökkentésrõl”, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a
a alapján adódó kötelezettség
teljesítésérõl (társasház, lakásszövetkezet)
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A szeretet csodákra képes
Lélek Sándorné Gizella mindennapjai egy karikacsapásra
megváltoztak, amikor hatalmas
megpróbáltatások sorát gördítette elé a sors. Nem hátrált meg,
bátran elébük ment és ezek nyomán átlényegült az élete, a dolgokhoz való hozzáállása, és felcserélõdtek az addigi sorrendek.
Tapasztalatai leírásával, törõdésével pedig segítõ kezet nyújt
másoknak, hogy könnyebben vegyék az élet buktatóit.
Lélek Sándorné egy kisvárosi
kórház felvételi irodájáról került
az intenzív osztályra adminisztrátorként, ahol súlyosan beteg emberekkel találkozott nap mint nap. Az
iroda közel volt az ágyakhoz, így
egész nap hallotta a gépek csipogását, a lélegeztetõgép elnyúló sziszegését, mely arra ösztönözte,
hogy ápolónõ legyen. Döntésében
orvos apósa és pedagógus férje
egyaránt támogatták.
Évek múltán, alighogy jeles mi-

nõsítésû oklevelét kézhez vehette
és dolgozni kezdett, a betegágy másik oldalára került. A mellékvesedaganata okozta különbözõ szervek
károsodása miatt mûtétek sorozatára volt szükség. A hetedig és egyben utolsó mûtét alatt 1981-ben a
klinikai halál állapotába került.
– Ez a 3 perc 17 másodperces
„kirándulás” bizonyította számomra a másik világ létezését. Teljesen
megváltozott az életem. Az újjászületésem átrendezte a fontossági sorrendet az életemben. A testre, mint
ruhára tekintek, az embereket a cselekedeteik után rangsorolom, nem
ítélem meg õket, az Isten dolga.
Számomra a lélek a fontos – hangsúlyozta Lélek Sándorné.
Azonban négy évvel késõbb
egy újabb kihívással kellett szembenéznie, amikor reggelre a bal
oldala lebénult. Beszéde érthetetlenné vált, szemhéja nem mozdult
és a végtagjai erõtlenek lettek.
Egy pillanatig sem esett kétségbe,
egész nap az izmait erõsítette fér-

je segítségével. A család és a barátok támogatták, és szinte teljesen felépült. Hatalmas erõt adtak
neki, és folyamatosan vigasztalták, bátorították. Ahogy vallja, a
legnagyobb erõt a család adja,
megvigasztalnak, ha mások bántanak, és feltétel nélkül szeretnek
bennünket. Velük mindig lehet
tiszta lappal kezdeni, ha õszintén
feltárjuk a problémákat. – Mi, a
férjemmel soha nem fekszünk le
haraggal, és negyvenhárom év
után is van mondanivalónk egymásnak. Tudunk bocsánatot kérni
és megbocsátani.
Az ezoterikával is ebben a kiszolgáltatott helyzetben ismerkedett meg. – Egy középiskolai volt
osztálytársnõm többször felkeresett, hogy segít, de elutasítottam,
mert a hitemmel összeegyeztethetetlennek gondoltam az ezoterikát.
Addig mondogatta, amíg azt
mondtam: jó, próbáljuk meg.
Olyan helyzetbe kerültem, amikor
minden segítséget elfogadtam.
Ahogy mondja, megtanult szelektálni. Vegyes vallású családban
nõtt fel. Édesanyja a református vallást gyakorolta, míg édesapja katolikus volt. Katolikusnak keresztelték,
de aktívan részt vett a református
szellem elsajátításában is. Napjainkban is katolikus gyóntatója van, és
református lelki vezetõje, de az ezoterikus tanok egy részét is befogadta. Ennek alapján szerzett két mesteri-, és egy tanári képesítést.
– A húszévnyi kutatás, tanulás
megtanított selejtezni. Nem fogadom be azt, ami a hitvilágomba és
értékrendembe nem fér bele. Aki
erre az útra téved, óriási felelõsséget vállal magára. A helyes szelektálás a legnehezebb és egyben a
legfontosabb feladata a tanítónak –
hangsúlyozza. Egyetlen erõben és
energiában hisz, az isteniben. Errõl
ír könyvében, A lélek kulcsában.

9

Bemutatja, szerinte mi az, amit ignorálnunk kell, és mi az, amit egy
keresztény értékrendet valló ember is elfogadhat. Azt tanácsolja
minden útkeresõnek, legyen óvatos, ha nem akarja, hogy „a harmónia keresése közben, a csatorna
bûzös mocsarában találja magát”.
Az írás gondolata akkor merült
fel benne, amikor egy szakmai
pszichológiai képzésre járt, ekkor
született meg A lélek hangja címû
kötet gondolata, hiszen a lelket
kell erõsíteni. Minden fizikai betegség a lélek diszharmóniájából
ered. Ezt követte A lélek útja, mely
az Erdélyi Irodalmi Páholy felkérésére tavaly jelent meg.
– Szerettem volna a történetek
segítségével utat mutatni másoknak. Bemutatom azokat az élethelyzeteket, amelyeken átestem,
és amelyek megerõsítették a hitemet, felráztak, és segítettek önmagam megismerésében. A konzekvencia levonása viszont már az olvasó feladata – foglalta össze az
elõzményeket.
A következõ könyve, A lélek
húrja címû kisregény is már nyomdakész állapotban van, mely egy
kiemelt szociális otthonban játszódik. Nem tartja magát vérbeli írónak, de nem is ez a célja. Utat szeretne mutatni az eltévedteknek, és
nem vezetni szeretné õket. Minden
olvasónak meghagyja „a lélek szabad akaratának döntését”.
A város polgárainak azt tanácsolja, tegyék le sorspoggyászaikat, induljanak el egy új úton,
töltsék meg lelküket reménnyel,
figyeljenek egymásra, és ne csak
hangoztassák a szeretetet, hanem
éljék is meg azt, de egy pillanatra
sem szabad elfelejteniük, hogy
„az alázat lépcsõje vezet a szeretet birodalmába”.
Varga Mónika
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mi és Iparkamara a kötelezõ regisztrációval minden vállalkozást gyorsan elér és a mindkét fél számára
fontos információk így gyorsan és
hatékonyan elérhetnek az érdekeltekhez. Felméri a kamara a cégek
igényeit és javaslatot tesz az ennek
megfelelõ képzésre.
Együttmûködés a Vám,
Jövedéki és Adóügyi
Szolgáltatók Szövetségével

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Új együttmûködési
megállapodásaink
Együttmûködés
a Munkaügyi Központtal
Kamaránk június 28-án együttmûködési megállapodást írt alá a
Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központjával. A rendezvényt Cseresnyés Péter polgármester nyitotta meg.
Borsos József, a Munkaügyi Központ megyei igazgatója és dr. Polay
József a NAKKIK elnöke ismertette
az együttmûködés legfontosabb
pontjait. Elmondták, hogy az
együttmûködés megkötésének célja
a nagykanizsai munkaerõhelyzet segítése és a szakképzés irányainak jó
megválasztása. A Munkaügyi Központ vállalja, hogy megfelelõ tájékoztatást ad a támogatásokról, pályázatokról, az álláskeresõk szakmai
összetételérõl, és a pályaválasztási
tájékoztatókon ismerteti a gazdasági
szervezetek foglalkoztatási lehetõségeit és a képzéseinek összeállításakor figyelembe veszi a kamara javaslatait. Nagykanizsai Kereskedel-

Szeptember 4-én együttmûködési megállapodást írt alá Sopronban
a Nyugat-Dunántúli Kereskedelmi
és Iparkamarák Szövetsége és a
Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége a tevékenységük összehangolása és hatékonysá-

2013. szeptember 19.

Kozma Éva a Szintézis Informatikai Zrt. kereskedelmi üzletág
igazgatója, mint a MKEH által
engedélyezett hivatalos forgalmazó, bemutatta a cég által forgalmazott pénztárgépet és beszélt a
gyakorlati tudnivalókról. Az
online pénztárgépek bevezetésével kapcsolatos legfrissebb információkat megtalálják a kamarai
honlapunkon.

lításáról és a kötelezõ kamarai regisztráció aktuális helyzetérõl.
Tájékoztató az elektronikus
építési napló használatáról
Szeptember 13-án a Zala Megyei
Mérnöki Kamarával és a Zala Megyei Építész Kamarával közremûködve konzultációval egybekötött
elõadást tartottunk az elektronikus
építési napló használatáról a Kanizsa TISZK elõadótermében. A rendkívüli érdeklõdésre tekintettel (130
fõ) a tájékoztatót délelõtt 9 órától és
délután 13.30 órától szerveztük.
A résztvevõket Németh Gábor,
okleveles építészmérnök, a BM
építési napló oktatója tájékoztatta
az elméleti tudnivalókról, jogsza-

Díjaztuk a legjobb
nagykanizsai fõzõcsapatot
Szeptember 6-7-én rendezték
meg a 10. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál, ahol a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
elismerésben részesítette a „Legjobb Nagykanizsai Fõzõcsapatot”.

Megérkezett a segítség
Zajlik az Útdíj hitelkérelmek befogadása és feldolgozása
A KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. augusztus 16-án megkezdte az autópályák, autóutak és fõutak használatáért fizetendõ, megtett úttal arányos útdíj finanszírozását szolgáló Útdíj hitelkérelmek befogadását.
Az Állami Autópálya Kezelõ Zrt-nél regisztrált kis-és középvállalkozások az általuk üzemeltett, útdíj fizetésre kötelezett gépjármûvekre, jármûvenként maximum 1 millió forintos, rulírozó jellegû - azaz visszafizetés esetén ismételten,
akár többször is igénybe vehetõ - forgóeszközhitelt igényelhetnek az Útdíj Hitelprogram keretében.
A konstrukció segít áthidalni az úthasználat elõtt fizetendõ útdíj, és az akár 90 nappal késõbb befolyó fuvardíj megérkezéséig tartó, likviditási nehézségeket okozó idõszakot. A hitelhez olyan devizabelföldi, mikro-, kis- és középvállalkozások juthatnak hozzá, amelyeknek nincs lejárt hitel- és köztartozásuk, megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, nem állnak csõd-, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás alatt, nem számítanak tartósan veszteségesnek. A hitelkonstrukcióhoz az állam 4% kamattámogatást biztosít. A hitel futamideje egy év.
Bõvebb felvilágosításért keresse fel Szolgáltató irodánkat!
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják!
Tel.: 93/516-670; 30/754-3616

bályi ismeretekrõl, az elektronikus építési napló alkalmazásának
feltételeirõl, valamint a vezetésével kapcsolatos tudnivalókról.

gának növelése érdekében. A két
szervezet a jövõben tagvállalataik
számára kölcsönösen biztosítja a
szakmai információkat, valamint
közösen tájékoztatókat és továbbképzéseket szerveznek.
Tájékoztató az online
pénztárgépek bevezetésérõl
Augusztus 27-én tájékoztató
elõadást tartottunk a Vasemberházban a nagykanizsai vállalkozásoknak a pénztárgép cserével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. Az online pénztárgépek bevezetéséhez kapcsolódó aktuális információkról dr. Kaszás Anita, a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala
Megyei Adóigazgatóság ügyfélkapcsolati osztályvezetõje tájékoztatta a résztvevõket, majd

A Kamara díját és az oklevelet dr.
Polay József elnök adta át.
Ülésezett az elnökség
Szeptember 9-én tartotta soron
következõ ülését kamaránk elnöksége. dr. Polay József elnök tájékoztatta az elnökséget az elmúlt
idõszak legfontosabb eseményeirõl, tárgyaltak az elkövetkezõ idõszak fontosabb eseményeirõl, a
külgazdasági programok lebonyo-

Megkezdte mûködését
a Teljesítésigazolási
Szakértõi Szerv
Augusztus 12-tõl újabb eszközzel védekezhetnek a késedelmes
fizetés ellen a hazai építõipari vállalkozások. Az iparági lánctartozások visszaszorítását célzó törvénymódosítások kapcsán létrehozott Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv kérelemre a legtöbb építési szerzõdéshez kapcsolódó teljesítést ellenõrizheti – és legfeljebb 60 nap alatt – a bíróság által
elfogadott szakvéleményt állít ki.
A testület feladata, hogy az építé-
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si szerzõdésekbõl eredõ vitákban
szakértõi véleményt adjon, ha a
teljesítésigazolás kiadása nem történt meg, a kiadását vitatják, vagy
kiadásra került ugyan, de kifizetés
nem történt.
A kérelem a kezdeményezõ fél
székhelye szerint illetékes területi
kereskedelmi és iparkamaránál,
vagy az MKIK-nál nyújtható be.
(kerelem@mkik-tszsz.hu)
SIKERREL PÁLYÁZTUNK
Külgazdasági
projektjeinkrõl röviden
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara a vállalkozások
külpiacra jutásához három pályázatot nyert el. A konferenciák
szervezése folyamatban van.
 „Iránytû az orosz piacra” c.
konferencia és gyárlátogatás
A projekt célja: az orosz gazdaság, különös tekintettel az orosz piacon a magyar kkv-k számára perspektivikus területek bemutatása, a
reláció adta helyi, régiós és külföldi
üzleti lehetõségek áttekintése, a
kapcsolatépítést, finanszírozást elõsegítõ intézmények, szervezetek
bemutatkozása, a magyar-orosz
kapcsolatok eddigi együttmûködési
tapasztalatainak megosztása. A
konferencia idõpontja: 2013. október 28-29. Az érdeklõdõk jelentkezését továbbra is várjuk.
 Kanizsa Bútoripari és
Lakberendezési Kiállítás és Vásár
A projekt célja: Nagykanizsa és
térsége fa- és bútoripari vállalkozói
potenciáljának, versenyképességének és üzleti környezetének javítása
úgy, hogy fokozzuk a szomszédos
országok ágazati vállalkozásai közötti gazdasági együttmûködést, valamint az áru- és információcserét.
A projektet a Nagykanizsai Faipari
Szövetséggel közösen valósítjuk
meg. A kiállítás szervezése és az
elõadók felkérése folyamatban van.
A megvalósítás tervezett ideje:
2013. október 1-6.
 Határ menti ICT konferencia és workshop
A projekt céljai: a nagykanizsai
és a horvát határtérségbeli infokommunikációs szektorban mûködõ vállalkozások közötti kapcsolatok fejlesztése, határ menti
informatikai klaszter létrehozásának elõkészítése.
A rendezvényen elõadást tart
Bojár Gábor, a Graphisoft SE Zrt.
társalapítója, igazgatósági elnöke,
Pintér Zsuzsanna, az INNO-

SKART IKT Klaszter ügyvezetõje és Vereb István az Üzleti Randi
Klub ügyvezetõje. A megvalósítás
tervezett ideje: 2013. október 4.
Külgazdasági pályázataink az
NGM_SZERZ/102/1/2012. számú pályázati támogatásból valósulnak meg.
ECO-HUB Motivációs
Szeminárium
Kamaránk a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program 2007-2013 keretében
az ECO-HUB projekt részeként, október elején Motivációs Szemináriumot szervez Zalaegerszegen. A rendezvényen röviden bemutatkoznak a
projektpartnerek, egy környezetirányítási rendszerrel mûködõ vállalkozás prezentálja a legjobb gyakorlatát.
A résztvevõk tájékoztatást kapnak a

képzések tematikájáról, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseirõl.
PÁLYAORIENTÁCIÓS
TEVÉKENYSÉGÜNK
 Pályaorientáció a nyári táborokban
A program keretében a „Merre
visz az út?” és az „Élet-Stílus” nyári
táborok Sármelléken, a Tüskevár Ifjúsági Szálláshely és Erdei Iskolában
kerültek megrendezésre. 61 tanuló
vett részt a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara szakmai támogatásával
megvalósuló pályaorientációs programunkban. A foglalkozásokat július

1-én és 6-án dr. Baloghné Nagy Katalin a kamaránk pályaorientációs tanácsadója a szakképzési reformról és
a hiány-szakképesítésekrõl tartott
elõadást. Kovacsics Beáta a Vas Megyei Kamarából bemutatta a gyerekeknek a számukra létrehozott pályaválasztási portálok használatát.
Csiszár Ildikó a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs elõadója pályaválasztási teszttel
mérte a táborozók felkészültségét a
témában.
 Õszi pályaorientáció
Az idei évben nehéz döntés
elõtt állnak a nyolcadikosok, hiszen a szeptembertõl életbe lépõ
új szakképzési rendszer ismeretlen a számukra. A jól megalapozott döntés elõkészítésében kamaránk igyekszik segítséget nyújtani
a tanulók és szüleik részére. Õszszel osztályfõnöki órákon és szülõi értekezleteken tájékoztatjuk az
érdeklõdõ iskolákat a várható változásokról, az új tendenciákról.
Hasznos segítséget jelenthet a
ZMKH Munkaügyi Központjának Nagykanizsán megrendezésre kerülõ „Pályaválasztási Kiállítása”, ahol a korábbi évektõl eltérõen üzemlátogatásokon vehetnek részt a tanulók. A szülõkkel
együtt hasznos elõadásokat hallgathatnak meg a rendezvényen a
HSMK-ban 2013. október 25-26án.
 Pályaválasztási kiadvány
Kamaránk szeptemberben pályaválasztási kiadványt jelentet
meg, amelyet a szülõknek és a diákoknak ingyenesen biztosítjuk.
„A pályaorientációval kapcsolatos kiadvány, a tanácsadási és szervezési feladatok végrehajtása az
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NFA terhére a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósul
meg. (NFA-KA-NGM-5/2012/TK).
Prognózis 2013
Kamaránk szeptember – október
hónapban részt vesz a Gazdaságés Vállalkozáskutató Intézet és a
Nemzeti Munkaügyi Hivatal "Rövidtávú munkaerõ-piaci elõrejelzés" elnevezésû kutatásában. A kutatás része a Nemzetgazdasági Minisztériumban, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamarában
folyó, szakképzés fejlesztését szolgáló stratégiai munkának. Kérjük,
szakítson idõt a kérdõív kitöltésére, és válaszaival járuljon hozzá a
munkánk eredményességéhez. A
kutatás fõbb eredményeirõl készített összefoglalót a korábbi évekhez hasonlóan a www.nakkik.hu
kamarai honlapunkon megjelentetjük.
Leendõ mesterek figyelmébe
„Lépjen ma, tegyen mestervizsgát holnap!”
2015. augusztus 31-tõl csak mestervizsgát tett gyakorlati oktatók képezhetnek szakmunkás tanulókat a mesterszinttel rendelkezõ szakmákban.
A mestervizsgára jelentkezés
általános feltételei:
- megfelelõ szakképesítés(ek),
- meghatározott szakmai gyakorlati idõ (többnyire a bizonyítvány
megszerzésétõl számított 5 év),
- jelentkezési lap kitöltése.
2013. szeptemberétõl 2015. júniusáig 80% kedvezmény! A kedvezményt csak tanulószerzõdéssel diákot foglalkoztatók vehetik igénybe.
A részletekrõl, személyre szabott lehetõségekrõl várjuk érdeklõdését.

Széchenyi Kártya Program

170 ezer vállalkozás nem tévedhet!

Keresse nálunk a népszerû hiteleket!
Nincs két egyforma vállalkozás, és a problémáik is különböznek. Egy dologban azonban mind megegyeznek: a folyamatos mûködéshez pénzre van szükségük. A Széchenyi Kártya Program 6 hitelterméke közül valamelyik biztosan megoldást nyújt a hazai kkv szektor finanszírozási problémáira.
A napi likviditási problémák áthidalására a Széchenyi Kártya folyószámlahitelt, a készletek, alapanyagok finanszírozására a Széchenyi Forgóeszközhitelt, a hosszabb távon megtérülõ fejlesztésekhez az akár tízéves futamidejû Széchenyi
Beruházási Hitelt választhatják. 2012 tavaszától pedig az uniós pályázatokon való részvételt segítõ két új termék, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel is elérhetõvé vált a vállalkozások számára. Az Agrár Széchenyi Kártya pedig az agrárium igényeire szabott egyedülálló hitelkonstrukció.
2013. április 23-tól módosultak a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói. A Széchenyi Beruházási Hitel, a Széchenyi Önerõ Kiegészítõ Hitel és a Széchenyi Támogatást Megelõlegezõ Hitel konstrukciók esetében a kamattámogatás
mértéke a futamidõ elsõ három évére évi 5 %-ra, az Agrár Széchenyi Kártya esetében pedig 4%-ra emelkedik.
Kamaránk foglalkozik a fenti hitelkérelmek befogadásával és a bankokhoz történõ közvetítésével. Ha Önnek most
vagy a jövõben hitelre lenne szüksége vállalkozása fellendítéséhez, érdemes tájékozódnia a hitellehetõségekrõl.
Kollégáink térítésmentes tanácsadással, gyors, szakszerû ügyintézéssel várják.
Tel.: 93/516-670; 30/754-3616

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

30.qxd

30.qxd

2013.09.20.

12

10:46

Page 12

Kanizsa – Hirdetés

Szeptember 20. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847).
Részvételi díj: 700 Ft/család.
www.kerekito.hu
„FÉNYSZÜLETÉS" - AVAGY
HOGYAN TEREMTETTE A
VARÁZSLÓ A FÉNYT
Kõvári Elvira fotókiállítása
Megnyitja: Zágon László fotómûvész. Megtekinthetõ október 2-ig.
Szeptember 30.
A SZÍV VILÁGNAPJA
A HSMK INDULÓ
TANFOLYAMAI:
Gerinctorna. Heti 2x1 óra; részvételi díj: 4 000 Ft. Vezeti: PlánderIllés Brigitta gyógytornász.
Alakformáló, izomerõsítõ torna
nõknek. Heti 2x1 óra; részvételi
díj: 4 000 Ft. Vezeti: GodzsaNémeth Diána aerobic-edzõ.
Szövõ tanfolyam. 20 órás, kéthetente
1x2 óra, részvételi díj: 5 000 Ft. Vezeti: Bátor Margit, népi iparmûvész.
Jelentkezni lehet a HSMK információs szolgálatánál (telefon: 311-468).

A KÉT ZARÁNDOK - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.

2013. szeptember 19.

Véradások
idõpontjai
2013.09.24. KEDD 10:00–13:00
Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár
u. 28.
2013.09.24. KEDD 14:00–16:30
Pölöskefõ - Faluház, Ady u. 18.
2013.09.26.
CSÜTÖRTÖK
11:00–16:00 Murakeresztúr –
Mûvelõdési Ház.

Elõadás
cukorbetegeknek
A Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesülete szeptember
27-én pénteken 15 óra 30-kor
a Kanizsai Dorottya Kórház
tanácstermében klubfoglalkozást tart. Dr. Késmárki Nóra
fõorvos asszony elõadásának
témái: A vércukor önellenõrzés gyakorlati szempontjai és
új módszerei.
Minden érdeklõdõt várnak
a Szervezõk

TÁJAK, KOROK - Z. Soós István kiállítása. Megtekinthetõ: szeptember 30-ig.

APRÓHIRDETÉS A
KANIZSA
HETILAPBAN

„HER STORY” - Zaneta Gelevska Veljanovska macedón képzõmûvész kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 28-ig.

Lakossági (15 szóig) 800 Ft, KANIZSA KÁRTYÁVAL CSAK 600 FT. Vállalkozási 15 szóig 1600 Ft. Gyakorisági kedvezmény (a második hirdetéstõl) mindkét esetben 50%.

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 21.
NÉPEK TÁNCA
Nyugdíjas Ki Mit Tud?
Szeptember 24.
ANGOL NYELVI KÉPZÉS
A TÁMOP 2.1.2
PROGRAM
KERETÉBEN
Információ: 06-93-319-202

2013.09.20.
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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)

Kanizsa – Ez+Az
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A csillagok azt üzenik, ne legyen önérzetes mostanában, mert így rosszabbul járhat a munkája terén. Személyiségével
amúgy is elbûvölheti mindazokat, akik
fontosak az ön számára.

IV.20.–V.20. Bika
Hogyha kellemetlen helyzetbe kerül a hétvégén, ne sértõdjön meg a barátaira, hanem
gondolkodjon el azon, amit mondanak. Lehet, hogy nekik van igazuk. Viselkedjen
megfontoltan, és töltsön több idõt otthon.

V.21.–VI.21. Ikrek
Meglehetõsen kíváncsian figyeli majd hétvégén az Erzsébet téri eseményeket. Pozitív kisugárzásának köszönhetõen még egykori
óvodástársai megjelenésére is számíthat. Kellemes pillanatokat szerezhetnek egymásnak.

VI.22.–VII.22. Rák
Legyen megértõbb és elfogadóbb a társával
szemben. Ne titkok után kutasson, hanem
fogadja el õt a hobbijával együtt úgy, ahogy
van. Ne feledkezzen meg arról sem, hogy a
gondolatoknak teremtõ ereje van.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Bizonyára tisztában van vele, hogy a kapcsolatuknak szinte gyógyító ereje van. Ezt
az érzést lehet még fokozni is. Hívja el
például a párját egy szép fürdõhelyre, ahol
testileg-lelkileg megújulnak.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Nem lesz semmi oka sem az aggodalomra a
hétvégén. Nem érzi szükségét annak, hogy
egy csendesebb helyre vonuljon el a világ zajától. Bátran csatlakozzon párjával együtt a
parádés fúvószenei találkozó forgatagába.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha egy elfogadható lelki társat szeretne maga mellett tudni, kezdeti lépésnek az is elég,
ha elképzeli maga elõtt. Használja bátran a
fantáziáját, mert így a vágya hamarabb teljesülhet, mint ahogy azt gondolná.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nagy önuralomra lesz szüksége a hétvégén, ha meg akarja tartani a komolyságát.
Vidám beszélgetést, kellemes találkozásokat ígérnek a csillagok, ha felkeresi a fúvószenétõl hangos Erzsébet teret.

XI.23.–XII.21. Nyilas
A hétvégén nyugodtan elmélyülhet a hobbijában, mert nem fogja megzavarni semmi, és senki. Vasárnap azonban meghívást
kaphat a kedvenc törzshelyére, ahol megoszthatja ötleteit barátaival.

XII.22.–I.20. Bak
Méltányolja az eddigieknél sokkal jobban
a párja törekvéseit. Ha a kritikus hangnem
helyett több bátorító szót kap öntõl, az az
eredményen is mindjárt meglátszik, és hamarabb eljöhet a szórakozás ideje is.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Belsõ bizonytalanságát lehetõleg ne mutassa ki a külvilág felé, mert így könnyebben
támadhatóvá válik. A hétvégén számtalan
kikapcsolódásban lehet része. Akár gombát
is szedhet a szomszédokkal.

II.20.–III.20. Halak
A hétvégén ismételten bebizonyíthatja a
párjának, hogy több személyiség is lakozik önben. Ötleteivel olyan fantáziadúsan
áll elõ, hogy nem lehet figyelmen kívül
hagyni, nem teljesíteni valamennyit.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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„Háziversenyük”
is zajlott Somogyban

Több nagyszerû kanizsai teljesítménnyel

A somogyzsitfai Szõcsénypusztán rendezték a marcali Turul
Íjász Egyesület terepíjász versenyét,
ahová az egész Dunántúlról érkeztek nevezések. Helyszínül az elragadó környezetben lévõ Széchenyi
Zsigmond Szakközépiskolát választották a szervezõk, ahol egyébként
vadászokat, erdészeket képeznek, illetve vadaspark, valamint 17 hektár
vadregényes erdõ is tartozik a kijelölt területhez. A vidék tagoltsága és
nem utolsósorban szépsége kiváló
íjász terepet biztosított a nevezõknek. A hetven induló és kísérõik számára magában is remek kirándulásnak bizonyult a verseny.
Pusztai íj kategóriában két nagykanizsai íjász egyesület is vállalta a
megmérettetést, ráadásul elért eredményeik kiválónak számítanak, hiszen kategóriájukban a dobogó
mindhárom fokára kanizsai versenyzõ állhatott emelett a szenior
vadászreflex mezõnyének ezüstérmét is dél-zalai zsebelte be. Mindezeken túl Szabó Gergõ is becsülettel megküzdött a teljesítményéért kijáró aranyéremért.
Fogyatékkal élõk kategória: 1.
Szabó Gergõ (Nagykanizsai TE
1866). Pusztai íj felnõtt férfi: 1. Németh Gábor (Kanizsa Íjász Egyesület), 2. Donáczi István (NTE 1866),
3. György Krisztián (NTE 1866)Vadászreflex szenior férfi: 2. Balogh
László (NTE 1866).

Huszonötödik
alkalommal
rendezték meg a nagykanizsai
Batthyány-gimnáziumban a sakkozók Batthyány-Kanizsa Kupáját, egyben a IV. Bagonyai Attila Emlékversenyt.

INGATLAN

valamint 2000 db nagyméretû, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294 (7600K)

Nk-án a Király u. 31-ben 86 m2-es
tetõtéri, igényes lakás saját, zárt parkolóval és padláshasználattal eladó.
Irányár: 12,5 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.
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)
Vásárolnék olcsó családi házat a
belvároshoz közel, saját részre. Tel.:
0630-988-5957 (7609K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítása az otthonában!
Villámcsapott Tv-k javítása, szakvélemény kiállítása. Tel.: 0630-5971530 Balaskó István. (7610K)

VEGYES
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú hõszigetelt vakoló, 17 zsák, áron alul,

A háromnapos megméretés során
a szombati játéknap hozta az igazi
sakkos nagyüzemet, vasárnap pedig
a már kikristályosodó erõvonalak
sejtetni engedték a végsõ sorrendet
is az egyes korcsoportoknál.
Elõzetesen ugyan valamivel több
nevezõvel számoltak, de a 123 fõs
mezõny is dicséretes, melynek tagjai hat korcsoportban ültek a táblákhoz – már a péntek délutáni órákban. A rapid partikkal tarkított
sporteseményre Szlovéniából huszonhárman, míg Horvátországból
tizenketten érkeztek, s természetesen a házigazda Aquaprofit Nagykanizsai TSK-Batthyány sakkozóin
kívül a másik zalai sakkos fellegvár,
a zalaegerszegi Csuti SK is népes
küldöttséggel képviselteti magát.
– A korosztályos sakk olyan
nagyágyúi is itt voltak, mint Marjanovics Annamária vagy éppen
Lengyel Andrea, illetve akadt olyan
magyar küldöttség is, mely egyenesen a lettországi Rigából érkezett
Kanizsára, összességében tehát a
színvonalra nem lehet panasz – fogalmazott a torna fõszervezõje,
Kercsmarics József. – Külön öröm-

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 megbíz-

mel töltött el minket Zsirai Péter
szereplése, õ végül az U16-osok
mezõnyében 7,5 pontot gyûjtve
végzett az elsõ helyen, valamint a
többiek mellett például Balogh Eszter teljesítménye is dicséretes.
XXV. Batthyány-Kanizsa Kupa,
IV. Bagonyai Attila Sakk Emlékverseny, végeredmény. A-csoport (U8),
fiúk: 1. Lauber Kolos 8,5 pont, 2.
Gombocz Ferenc jr. 7,5, 3. Mesits
Maxim 7. Lányok: 1. Alina Lukac
(szlovén) 6, Gaál Zsóka 5, 3. Vita
Kusej Kolosa (szlovén). B-csoport
(U10), fiúk: 1. Bakos Balázs 8,5, 2.
Koszta Benedek 7, Kaufmann Kristóf 6. Lányok: 1. Juhász Judit 6,5, 2.
Gombocz Zsófia 5,5, Gombocz Judit
5. C-csoport (U12), fiúk: Bohus
Ádám 6,5, 2. Horváth Balázs 6,5, 3.
Tubák Dániel 6. Lányok: 1. Marjanovics Annamária 8,5, 2. Lengyel
Andrea 5,5, 3. Balogh Eszter 5. Dcsoport (U14), fiúk: 1. Kaufmann

Péter 6,5, 2. Luka Skuhala (szlovén)
6,5, 3. Buzás Bertalan 6,5. Lányok:
1. Hana Nemec (szlovén) 6, 2.
Szuhai Beáta Barbara 5, 3. Boa Boglárka 5. E-csoport (U16), fiúk: 1.
Zsirai Péter 7,5, 2. Marko Sokac
(horvát) 7,5, 3. Grimm György 6,5.
Hölgyek: 1. Árvai Eszter 4, Németh
Anna 1,5. F-csoport (18), fiúk: 1.
Grimm Dániel 5, Andrija Cenkovcan
(horvát) 3, 3. Dorian Vida (szlovén)
1,5. Hölgyek: 1. Barbara Skuhala
(szlovén) 4, 2. Csonka Anna 1.
Csapatverseny, alsó hármas korosztály: 1. Kõbánya SC 23 pont, 2.
Tapolca Rockwool VSE I 20, 3.
Dési STSE 17. Felsõ hármas korosztály: 1. Barcza Gedeon SC 20,5,
2. Aquaprofit NTSK-Batthyány I
(Zsirai Péter, Boa Boglárka, Haselbach Dávid) 18,5, 3. Konaki-KZM
Novo Virje (horvát) 18.
P.L.

Ultramaraton: elsõ helyért rótta a köröket
Múlt szombaton Balatonalmádiban – a roppant szép környezetben
fekvõ – Öregparkban rendezték meg
a 2013. évi ultramaraton országos
bajnokságot. Az 1770 méteres körpályán 12 órán keresztül kellett futni, s ezúttal az idõjárás nem nagyon
kedvezett a maratonistáknak, hiszen
az elsõ hat órában gyakorlatilag vé-

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

gig esett az esõ, s csupán a végére
lett „futó-barátabb” az idõ.
Nagykanizsáról Ács László ultrafutó
is a résztvevõk között volt, aki a férfiak között abszolút hatodik
helyezést ért el, korcsoportjában,
vagyis az 50 év felettiek mezõnyében pedig 1. helyen végzett
114,274 kilométert teljesítve.

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

Ajándéksorsolás október 9-é
én
Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény értesíti a parlagfû gyûjtésben
résztvevõket, hogy az ajándéksorsolás technikai okok miatt új idõpontban kerül
megrendezésre. Idõpontja: 2013. október 9-én 17.00 órakor lesz az intézmény
székhelyén. Megértésüket és türelmüket köszönjük.
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Döntõztek a díjugratók
Múlt vasárnap a megye legjobb díjugrató lovasai visszatértek a nagykanizsai Csónakázótóhoz, ráadásul ezúttal nem csupán szimpla bajnoki fordulót, de
az egész sorozat döntõjét bonyolították.
A nagy várakozás nem volt véletlen a megméretés elõtt, hiszen
nem csupán a zalai sorozatbeli
pontjaik, de a hasonló kaliberû
versenyeken szerzett helyezéseik
is beleszámíthattak a végsõ elszámolásba.
– Nagy küzdelmeknek lehettünk
szemtanúi, valóban jó hangulatú
verseny zajlott a díjugrató pályán,
s ez különösen igaz a derby kategóriára – összegzett Dobri Lajosné, aki a Kanizsa LK részérõl koordinálta a megyei finálét.
A megyei végsõ helyezések esetében számítottak a korábban elért
eredmények is, vagyis lehet
ugyan, hogy valaki most ment a
legjobban, de összesítésben nem
az elsõ helyen végzett.
Díjugrató megyei döntõ, Nagykanizsa, eredmények. B/0 nyitott:
1. Góth Enikõ (Pro Equus Lovas
Klub, Dáma nevû lován), 2.
Janiewicz Roland (Hévíz LK, Seft
n.l.), 3. Takács Viktória (Toledo
LE, Fesztivál n.l.).
B/1a kezdõ lovasok: 1. Kovács
Georgina (Pro Equus LK, Twist
n.l.), 2. Bucher Dalma (Hévíz LK,
Bella n.l.), 3. Vörös Gergõ

Kétgólos hátrányból

(Gyûrûs-Gidrán Egyesület, Szandra n.l.).
B/1c nyitott: 1. Finta Géza (Kinizsi SK Gyenesdiás, Dorka n.l.),
2. Simon Máté (Katafai Lovas SE,
Falco n.l.), 3. Bucher Dalma (Hévíz, Bella n.l.).
B/2 ifjúsági: 1. Hollé Sára (Hévíz LK, Starlight n.l.), 2. Simon
Máté (Katafai LSE, Falco n.l.), 3.
Kálmán Martin (Pro Equus, Fáklya n.l.).
B/2 nyitott: 1. Finta Géza (Kinizsi
SK, Dorka n.l.), 2. Balogh Alexandra (Kerkamenti Lovasegyesület, Diamond du Rouet n.l.), 3. Janiewicz
Roland (Hévíz, Császár n.l.).
B/4 nyitott: 1. Hollé Sára (Hévíz, Cashew n.l.), 2. Andrics János
(Rádiházai Lovas Klub, Passat
n.l.), 3. Bujtor Roland (Pro Equus,
Diamond du Rouet n.l.).
Derby: 1. Bujtor Roland (Pro
Equus, Clintus n.l.), 2. Németh
Hajnalka (Pro Equus, Joco Leila
n.l.), 3. Szabó Tamás (Zala-Völgye LE, Nagykövet n.l.).
Az egyes számokban megyei
bajnoki címet nyerõk. Kezdõ lovasok bajnoksága: Kovács Georgina
(Pro Equus, Twist n.l.). Kezdõ lovak bajnoksága: Finta Géza (Kinizsi SK, Dorka n.l.). Ifjúsági lovasok
bajnoksága: Novinszky Petra (Kinizsi SK, Lux n.l.). Felnõtt lovasok
bajnoksága: Bujtor Roland (Pro
Equus, Diamond du Rouet n.l.).
P.L.

Finalisták az idénynyitón
Az UTE vívótermében a kadét
kardozók 2013-2014-es versenyszezonjának elsõ hazai versenyét
rendezték, melyen a Nagykanizsai TE 1866 versenyzõi is pástra léptek – vagyis férfi kardban
Dobó István, Farkas Márton és
Bagarus András, nõi kardban
pedig Kungli Borbála, Flumbort
Sára és Vernyel Sára.
A fiúknál a csoportküzdelmek
után Dobó és Farkas jutott tovább a
32-be, majd a 16-ba már csupán
Dobó került. A nyolcas döntõ Dobónak sem sikerült, a kilencedik
helyen végzett (Farkas Mártonnak
a 18., Bagarus Andrásnak a 37.
hely jutott).
A lányoknál a csoportküzdelmek után minden kanizsai to-
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vábbjutott, aztán a nyolcas döntõbe kerülés Kunglinak és Flumbortnak sikerült, Vernyel viszont
kiesett. A döntõben Kungli magabiztosan került tovább, míg
Flumbort (képünkön jobbról) a
döntõ elsõ asszóját elvesztette és
6. lett. Kungli az elõdöntõben
végül alulmaradt, ezzel a 3. helyen végzett (Vernyel Sára a 14.
helyig jutott).
Szeptember 19-22. között a kanizsai vívók közül Dobó István,
Vernyel Sára, Kungli Borbála és
Flumbort Sára Lengyelországban,
a kadét Európa Körversenyen indul, mely viadalon a legjobb 20
hazai férfi és nõi kardozó léphet
pástra.
P.L.

Nagykanizsai LE (16.) – Galambok SC (11.) 2-2 (0-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 5. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Varga P.
(Kovács I. P., Csóra). G.: Szabó I.
(65.), Kocsis D. (85.); illetve Sáfrán
(15.), Baranyai D. (55.). Kiállítva:
Baranyai D. (77.), Baranyai J. (93.)
NTE: Gyulai A. – Hollender, Kocsis D., Pozsgai, Szép D., Turóczi,
Nagy M. (Völgyi, 46.), Schuller
(Lõrincz, 66.), Szabó I., Kovács P.,
Anger (Gyuranecz, 70.). Megbízott
edzõ: Gyulai Csaba.
A leghelyesebb talán úgy fogalmazni, hogy az elsõ félidõben
a vendégek Németh Ádám-Sáfrán
Richárd-Baranyai Dániel hármasa alaposan kitömhette volna a
hazaiakat, de vagy elszórakozták
nagyon is sokkal kecsegtetõ ellencsapásaikat, vagy utolsó
mentsvárként Gyulai Attila állta
a vendégek próbálkozásainak útját. Illetve még a kapufa is besegített...
S ahogy az idény elõtt a kanizsai szakmázások alkalmával elhangzott, az ezúttal (pontosabban

a Kiskanizsa ellen is már részben
tapasztalhattuk...) bejött, hiszen a
Galambok a mérkõzés utolsó negyedébe fordulva egyre inkább
leeresztett, a szufla fogyásával
együtt nõtt a fegyelmezetlenségekre „való hajlam”, jött is fel az
NLE, s Kocsis Dominik egyenlítése után akár még a gyõzelmet is
megszerezhette volna a piros-kék
legénység...
Z. Becsali-Tungsram LSE
(12.) – Kiskanizsai Sáskák SE
(15.) 1-0 (0-0). G.: Kámán (65.)
Megyei III. osztály, Déli csoport: Miklósfa SE (3.) - Bagola
VSE (9.) 3-0 (0-0). G.: Németh T.
(72.), Paulin (84., 88.). Petriventei SE (5.) - Bajcsa SE (14.) 5-1
(3-1). G.: Dobronyi (4., 9.), Kanizsai M. (7.), Kanizsai Zs. (80.,
85.); Balázs D. (20.). Palin FC
(4.) - Eszteregnye SE (11.) 8-3 (51). G.: Berke (10., 51., 85.), Horváth Zs. (15.), Csetei (35.), Horváth G. (50.), Bánhegyi (60.),
Herbai (62.); Soós (44.), Szabadi
(63., 86.)
P.L.
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