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Kanizsa – Fesztiváloztunk
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Fotók: Bakonyi Erzsébet

Sörfesztivál és Fúvószenekari
Találkozó a kultúra jegyében

A Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola
Gyermekzenekara, a Kaposvári
Helyõrségi Zenekar és a Nagykanizsai Fúvószenekar bevonulásával megnyitotta kapuit a II.
Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenekari Találkozó. A kellemes
nyárvégi délután ismét megtelt
élettel az Erzsébet tér. Adott volt
minden a fesztiválozáshoz: sör,
zene és a szépszámú közönség.
Gyerekek, felnõttek és idõsebbek egyaránt kíváncsiak voltak
a zenés programokra. Aki éhesen érkezett az eseményre, már a
sörkóstoló elõtt is falatozhatott a
téren felállított sátraknál.
A rendezvényt Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képviselõ nyitotta meg. Hivatalos
gondolatai elõtt azonban megosztotta egy távoli városból hozzá intézett ismerõsei szavait a jelenlévõkkel: jó a kanizsaiaknak lenni,
mert ebben a városban mindig történik valami.
Ezt követõen Benjamin Franklin
mondásával tért vissza a megnyitó
beszédére. „A borban bölcsesség
van, a sörben szabadság, a vízben
pedig baktériumok.” Nos, ezek
szerint ez a két nap a szabadságról,
vagy ha úgy tetszik: az önfeledt
szórakozásról szól. Persze, nemcsak a sör miatt. Amikor tavaly a
szervezõk, vagyis a Kanizsa Turizmusáért Egyesület tagjai azzal keresték meg az önkormányzatot,
hogy folytatni szeretnék a korábbi
nagysikerû kanizsai sörfesztiválok
hagyományát, örömmel fogadtam
a kezdeményezést, hiszen a sör-

gyártás Nagykanizsa egyik sikerágazata volt a múltban, és reményeink szerint a jövõ egyik fontos
gazdasági pillére is lehet. Az idõsebbek még emlékezhetnek a nevekre: Sirály, Kinizsi, Platán, Balatoni Világos, Korona, Göcseji,
Vezér… Ezek mind az 1892-ben
alapított Nagykanizsai Sörgyár
kedvelt termékei voltak. Néhány
év elteltével a cégnek – a magyarországiak mellett – üzletei voltak
Fiuméban, Triesztben, Splitben és
Pulában is – részletezte. Vagyis
Nagykanizsa a sör révén is európai
hírnévre tett szert. A múlt és a hagyományok miatt is létjogosultsá-

örömre… Ennek a programsorozatnak fontos eleme a kultúra, egészen pontosan a fúvószene, amelynek szintén jelentõs hagyományai
vannak Nagykanizsán. A tavalyi
siker is azt bizonyította, hogy van
igény a rezes bandák, fúvószenekarok örömzenéjére. Ez a sokszínû
fesztivál méltó helyen, a megújult
Erzsébet téren fogadja a vendégeket, amely rendezvénytérként is
kitûnõen vizsgázott az elmúlt több
mint egy évben. Az idõ bebizonyította: érdemes volt idõt, energiát,
pénzt fordítani erre a beruházásra,
amely az esztétikai élményen túl
közösségi helyszínt, találkozási
pontot, turisztikai attrakciót is jelent.
Ennek kapcsán kiemelte: az Erzsébet tér lett a város szíve, pont
úgy, ahogyan elõzetesen vártuk,
reméltük. Találkozások, beszélgetések, programok méltó tere,
amely elismerést vált ki az ide érkezõ vendégekbõl is. E program
kapcsán még egy fontos dologról
kell beszélnünk – hangsúlyozta
Cseresnyés Péter. Az összefogásról. Aki figyelemmel kísérte
Nagykanizsa elmúlt néhány évét,
szinte mindenütt tetten érhette ezt.
Az önkormányzat összefogott a
gazdasági élet szereplõivel, a ka-

zett. Összefogtunk a civil közösségekkel is, hogy együtt, közösen
szervezzünk olyan programokat,
amelyek szórakozást, kikapcsolódást jelentenek az itt élõknek, és
messze viszik Nagykanizsa hírét.
Ma már a város rendszeres szereplõje az országos híradásoknak – és
neve szinte kizárólag pozitív értelemben, sok esetben példaként
hangzik el. A sörfesztivál és fúvószenekari találkozó is ebbe a
sorba illeszkedik: lelkes civilek és
az önkormányzat munkájának
eredménye. Az idei program talán
még gazdagabb, színesebb és változatosabb, mint a tavalyi. A nagyszínpadi produkciók mellett a sörsátor is rengeteg kulturális élményt kínál, és a fúvósok a város
különbözõ pontjain is ízelítõt adnak majd tudásukról – részletezte.
Arról nem is beszélve, hogy a tavalyi 28-cal szemben ebben az
esztendõben mintegy 70 fajta sört
kóstolhatnak a vendégek, köztük
olyat is, amely a müncheni Oktoberfesten is megtalálható. Végül
egy jó tanácsot is adott a söríváshoz Cseresnyés Péter. A sörrõl
szóló leírásokban egyebek mellett
ezt olvashatjuk: „A sörnek megvannak a maga jótékony hatásai,
például rengeteg B-vitamint és ásványi anyagot tartalmaz, vesetisztító hatása miatt pedig urológiai
problémák enyhítésére is alkalmas.” Szóval, minden értelemben:
egészségükre! A megnyitó után
következett az elsõ ünnepélyes
sörcsapolás a polgármester közremûködésével, majd sÖrömzenétõl
visszhangzott késõ estig az Erzsébet tér.

Sör, fúvósok
határtalan
kombinációja
A II. Kanizsai Sörfesztivál és
Fúvószenekari Találkozó második napja a fúvószenekarok zenés ébresztõjével kezdõdött. Az
Erzsébet térre zeneszóval, egyenként bevonuló rezesbandákat
nagy tapssal fogadta a közönség.
ga van ennek a fesztiválnak, és remélem, a nem is oly távoli jövõben
még ennél is több okunk lesz az

marákkal a gazdaság fejlõdéséért,
és a közös munka új beruházásokat, új munkahelyeket eredménye-

Bemutatkozásukkal heves szívdobogást, felkavaró érzelmeket
keltettek többekben.
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Kanizsa – Legszebb Kert

2013. szeptember 26.
– Jaj de jó! Sör ide, vagy oda,
nagyon tetszik! – fejezte ki elismerését egy hölgy a tömegbõl,
akinek további szavait hamarosan elnyomták a harsonák. Ugrándoztak, tapsoltak az apróságok is. Látni lehetett, a fúvósutánpótlás már a babakocsiban
gyakorol. Egyelõre azonban
még nem lehetett megítélni,
hogy karmester, vagy zenész
lesz-e belõlük, ha felnõnek.
Érkeztek zenekarok Szombathelyrõl, Kaposvárról, Balatonkeresztúrról és a határon túlról,
Goricanból. Látványos bemutatójával nagy sikert aratott a szombathelyi Gyémánt Mazsorett csoport
is.
Az esti finálé, a közös záró
koncert elõtt egy órával már alig
lehetett ülõhelyet találni a sörsátorban. A zenészek a közös muzsikáláshoz gyûjtöttek erõt, míg
a városlakók a zenehallgatáshoz.
Ezúttal valamennyi karmester
külön-külön vezényelte a muzsi-

kusokat a világot jelentõ kanizsai
dobogóról.
Cseresnyés Péter polgármester
ajándékcsomag kíséretében megköszönte a zenekarvezetõknek és
a zenekari tagoknak a kétnapos
fesztivált, melynek várják a folytatását jövõre. A záró koncert ideje alatt is minden megtalálható
volt a téren – a fagyitól kezdve a
vattacukorig –, ami szem-szájnak
kellemes.
A fúvószenén túl a Magyar
Ferenc által vezetett Kanizsa Turizmusáért Egyesület szervezõi más
stílusirányzat kedvelõire is gondoltak. Így színpadra lépett többek
között a Loud and Black, Tátrai
Tibor és a Magyar Atom, valamint
az United Együttes. Látványos bemutatót tartottak tûzzsonglõrök, és
szakadatlanul folyt a sÖrömzene…

3

Az ország legszebb
kertjeinek városa lettünk

Kiállítás az egykori
Kanizsa Sörgyár
relikviáiból

In Memoriam Kanizsa Sörgyár címmel a sörfesztivál és fúvószenekari találkozó mindkét
napján láthatták az érdeklõdõk
az 1892-ben alapított Kanizsa
Sörgyár relikviáiból összeállított
kiállítást a 100 éves Centrál Hotelben.
A megjelenteket elsõként Lánczos Attila, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület vezetõségi tagja
köszöntötte, majd Bajnóczi

Sándor sörmester tárlatvezetésével betekintést nyerhettek a
közkedvelt ital gyártásának történetébe.
A kiállított, és a sörgyártás során használt eszközöket Bencze
József, a Drink System Kft. ügyvezetõ igazgatójának köszönhetõen láthatta a kanizsai közönség. Köszöntõjében Cseresnyés
Péter polgármester, országgyûlési képviselõ kifejezte abbéli reményét is, hogy lesz még sörgyártás, és sörfõzõmester-képzés
Kanizsán.
Az eseményen korhû ruhában részt
vettek a KOKSZ, a Kanizsa Old
Timer Kerékpáros Szövetség tagjai is.

B.E.

A 76. Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és
Vásár (OMÉK) vasárnapi záróeseménye volt „A legszebb konyhakertek” országos verseny
eredményhirdetése. A Hungexpo
területén zajló attrakció hatalmas kanizsai sikert hozott: az öt
kategóriából háromban gyõzedelmeskedett helyi kertbarát.
Tavasszal még nem sokan gondolhattak ilyen eredményre, hiszen a jelentkezési határidõ lejárta
elõtt még egyetlenegy nevezés
sem érkezett a gyûjtõládákba.
Ezért Cseresnyés Péter polgármester „kezébe vette” a dolgokat,
és irányításával kezdte el az önkormányzat megszólítani a kiskanizsai, palini, miklósfai, bagolai
és hegykörnyéki gazdákat. Ez
olyan eredményesnek bizonyult,
hogy három hét alatt 101 nevezés
érkezett be. Nemsokára az is kiderült, hogy Nagykanizsa ezzel máris az élen végzett, hiszen az országból a legtöbb jelentkezés városunkból érkezett. Majd az
OMÉK kezdetén már sokan tudni
vélték: nem mindennapi sikert aratott Nagykanizsa.
A Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett – múlt héten
zajló – kiállításon aztán vasárnap
minden kiderült: tényleg taroltunk… Az országos zsûri döntése
alapján az ország legeslegszebb
balkonkertjével Kóréné Horváth
Anita büszkélkedhet, akinek bizony sikerült egy „darabka zöld
hegyi birtokot” varázsolnia az erkélyére. A normál konyhakert kategóriában a kiskanizsai Kele József állhatott fel a képzeletbeli do-

bogó legfelsõ fokára. Õ a Principális-csatornától egy „kõhajításnyira” gondozza büszkeségét,
amit jó pár év kemény munkájával
varázsolt olyan széppé, mint
ahogy az most látható. A konyhakertje a „sáskában” elengedhetetlen hagymaféleségektõl kezdve a
fûszernövényeken át egészen a
gyógynövényekig minden jót tartogat a gondos gazdának és családjának. Az ország legszebb
zöldségeskertje pedig – legalábbis
idén – a Szentgyörgyvári-hegy
egyik zöldellõ hegyhátán pompázik. Nagy Attila kertbarát maga
sem tudta megmondani, hogy tulajdonképpen hányfajta zöldség is
található hatalmas hegyi birtokán,
ám az ránézésre is biztos, hogy az
egyedek száma a százat közelíti.
Emberfej nagyságú káposztákkal,
valóságos futball-labdává nõt céklákkal, répával, babbal, burgonyával, uborkával és megannyi „földi
jóval” várja a hegyi birtok hétrõlhétre a szorgalmas gazdáját.
Cseresnyés Péter is részt vett a
vasárnapi díjátadón, ahol – jól láthatóan – nem kis büszkeséggel
nyugtázta Nagykanizsa gyõzelmét: „A város kétszeresen is diadalmaskodott, hiszen nemcsak a
legtöbb gyõztes került ki a kanizsai kertbarátok közül, hanem a
verseny legtöbb résztvevõje is.
Bár a városban és környékén jelenleg is sokan foglalkoznak kertészkedéssel, azonban eltökélt célunk, hogy a mezõgazdaság mind
többek számára megélhetési forrást is jelenthessen” – szögezte le a
polgármester.
P.A.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa – Krónika

Születésnapján
köszöntötték a
104 éves Pali bácsit

Cseresnyés Péter polgármester
a város önkormányzata nevében
köszöntötte palini otthonában
Leveli Pált 104 születésnapja alkalmából. A köszöntõn Pali bácsi
családtagjai mellett a körzet
képviselõje, Bicsák Miklós is
részt vett.
Nagykanizsa legidõsebb emberét, aki még mindig jó egészségnek örvend, nagy szeretet övezi,
hiszen öt gyermeke, tizenegy unokája, öt dédunokája és három ükunokája van. Ahogy elmondta,
minden reggel fél órát sétál és
iszik egy stampedli házi pálinkát.
Elmaradhatatlan foglalatosságai
közé tartozik nap mint nap az újságolvasás és a tévénézés.

Fesztiváloztak
és szülinapoztak
egyben
Összekötötték a kellemest a
még kellemesebbel, vagyis a Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban a Kanizsa Csillagai együttes
húsz esztendõs fennállását ünnepelték egyben a Demokratikus
Roma Vezetõk Szövetsége által
szervezett VI. Országos Roma
Fesztivállal.

Utóbbi egyfajta Ki mit tud? is
volt mûfajában, de összességében
is számos elõadócsoport érkezett a
fõvárostól Pécsen át egészen Csornáig a nagykanizsai rendezvényre.
Pénteken délután elsõként a kanizsai és környékbeli elõadók csillogtatták meg tudásukat, majd a
polgármesteri megnyitó után kez-

dõdhetett az este gazdag programsorozata többek között a Kanizsa
Csillagai zenei mûsorával – tudtuk
meg mindezt az együttes vezetõjétõl, Horváth Zoltántól.
S természetesen a húszesztendõs fennállást nem ünnepelhették
torta és sok más finomság nélkül, s
az összmérleget megvonva az érdeklõdésre sem lehetett panasz, hiszen majd kétszázan tették tiszteletüket a rendezvényen.

A hatékony, közös
munka továbbra
sem kérdéses

Nagykanizsa, Surd és Zalakomár között – a szociális intézmények mûködtetésében – eddig
is volt együttmûködés, ám egy
jogszabályváltozás miatt a korábbi két intézményfenntartó
társulás eggyé vált. Az új társulás alakuló ülésén a közös munka részleteirõl is tárgyaltak a tagok.
A Nagykanizsa-Surd-Zalakomár
Szociális és Gyermekjóléti Társulása néven folytatja tevékenységét
a három település. Ugyanis – egészen június végéig – NagykanizsaZalakomár Családsegítõ és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulásként mûködtette a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központot,
míg az Egyesített Szociális Intézmény mindhárom település közös
társulásának berkein belül látta el
feladatait. Azonban a július elsején
életbe lépett átalakítás miatt a két
intézményfenntartó társulás eggyé
redukálódott – mondta Cseresnyés
Péter, Nagykanizsa polgármestere
a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár
Szociális és Gyermekjóléti Társulásának alakuló ülésén, ahol a nyílt
ülés keretein belül a társulás elnökének is megválasztották városunk
elsõ emberét, alelnöknek Varga
Miklóst, Zalakomár elöljáróját,
Surd polgármesterét, Kanász Jánost pedig jegyzõkönyv hitelesítõnek. A tagok számot vetettek – az
együttmûködés részletein kívül – a
társulás létrejötte és az alakuló
ülés között eltelt idõszak esemé-

2013. szeptember 26.
nyeirõl is. A napirendi pontok
mindegyikét egyhangúlag támogatta a testület.

Egészségmegõrzésre
irányuló programok
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület az általa menedzselt Tudatos életvitellel a
testi-lelki egészségért címû nyertes pályázatával kapcsolatban
tartott tájékoztatót a Halis István Városi Könyvtárban.
Ahogy Budavölgyi Kálmán elnök elmondta, tavaly év elején
nyújtották be a pályázatukat a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága által civil szervezetek számára meghirdetett programra. A szeptember 1-jén indult
projekt célja, az egészséges életmódhoz, életmódváltáshoz szükséges tudás, készségek megszerzésének támogatása a daganatos betegek, valamint a daganatos betegség rizikófaktorába tartozók körében, preventív jelleggel. Ebbe a
csoportba tartoznak többek között
azok, akiknek a családjában már
volt megbetegedés, stresszes életet
élnek vagy dohányoznak.

Szeretnék elõsegíteni a cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítását, készségeik
fejlesztését az egészséges választások érdekében, valamint a legjelentõsebb egészségkockázati tényezõk csökkentését.
A lélek erõsítésére is odafigyelnek, tette hozzá Lengyák István,
hiszen a keleti orvoslás szerint a
szervi megbetegedések mögött lelki eredetû problémák húzódnak.
Az egy éves program segítségével,
a rekreáció módszerét felhasználva szeretnék elérni a pozitív egészségmegõrzõ szokások kialakítását,
a testi-lelki egyensúlyt.
A közel tíz milliós összköltségû
projekt keretében sokrétû programok valósulnak meg havi rendszerességgel. Csoportfoglalkozásokat, egészségnapot, egészségügyi
állapotfelmérést, klubfoglalkozásokat, biciklitúrát tartanak, valamint a dohányzás megelõzésével,

az elsõsegélynyújtással kapcsolatban elõadásokat szerveznek. A
program megvalósításához eszközöket vásárolnak.

Kiállítás a Thúry
György Múzeumban
– Tisztelgés a doni
hõsök elõtt

Még a következõ hónap elejéig, október 13-ig látogatható a
Nagykanizsától a Donig – Apáink, nagyapáink emlékére címû
idõszaki kiállítás a múzeumban.
A tárlat a katonák által készített
korabeli fotók, levelek, naplótöredékek, emléktárgyak – melyek
többnyire a hozzátartozók fiókjaiból kerültek elõ – segítségével
idézi fel a múltat, mutatja be a
hadmûveletnek, a visszavonulásnak az emberi oldalát.
A Kunics Zsuzsanna történész,
muzeológus rendezte tárlatot május közepén, napra pontosan a hazatérõ katonák fogadásának 70.
évfordulóján nyitották meg. Azoknak a zalai katonáknak állítanak
emléket, akiket elsõként vittek a
Don-kanyarba és utolsóként térhettek haza 1943 januárjában. A
hadosztályuk létszámának közel
80 százaléka elesett.
A megnyitón Hermann Róbert
történész, az MTA doktora hangsúlyozta, a Don-kanyari magyar tragédia máig nem foglalta el méltó
helyét a magyar történeti köztudatban, hiszen sokáig beszélni sem lehetett róla. A feldolgozás csak az
1980-as években kezdõdött meg. A
lapokban nem nagyon jelentek meg
tudósítások sem a számokról, sem
pedig az eseményekrõl. A katonák
embertelen körülmények közt voltak kénytelenek helytállni mind a
kivonulásnál, mind a csatáknál és a
visszavonulásnál. Az éhezés, a hideggel való küzdelem, a szenvedés
jutott nekik osztályrészül.
Esélytelen harcot folytattak a
túlerõvel szemben. A kiegészítések
elmaradása és a közel mínusz 40
fokos hideg miatt tömegessé váltak a megbetegedések és reménytelen volt már felvenni a harcot.
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Így a magyar hadsereg 1943 januárjában az összehangolt orosz offenzíva következtében összeomlott és elveszett. A hazatérést követõen sem becsülték meg õket, hiszen három hétig karantén alá helyezték õket.
A korábbi háborúkból elsõsorban grafikai ábrázolások maradtak
fenn. Azonban jelen tárlat azt mutatja be, mit láttak a katonák, mit
éltek át a harcok folyamán és a hazatérést követõen. Ezeket a képi
bizonyítékokat egészítik ki a személyes dokumentumok, a frontról
küldött levelek, értesítõk és hivatalos iratok.

Rekreáció
módszereivel
az egészségért
A Zemplén Ifjúsági és Sport
Innovációs Egyesület közel tíz
millió forintot nyert a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, Humán
Erõforrás Programok Irányító
Hatósága által meghirdetett pályázatán, melynek segítségével
az egészségmegõrzést elõsegítõ
programokat tartanak városunkban.
Ahogy Budavölgyi Kálmán, a
ZSE elnöke kiemelte, A legfõbb
érték az ember elnevezésû pályázat szeptember 1-jén indult, és jövõ év augusztusában zárul. Célja
az emberek egészségük iránti felelõsségének és az öngondoskodás

képességének erõsítése, az egészséghez szükséges tudás elsajátítása, valamint egy tudatos életvitel
kialakítása a rekreáció, a testi-lelki
egyensúly kialakításán keresztül.
Szeretnék csökkenteni a legjelentõsebb egészségkockázati tényezõket. A célcsoportba azok a kanizsai
emberek tartoznak, akik energia
egyensúly helyreállítására szorulnak, valamint a káros szenvedélyekkel összefüggõ megbetegedésben szenvednek.
A projektben a rekreáció módszereivel érik el, hogy az érintett
célcsoport, egy tudatos életvitellel,
pozitív egészségmegõrzõ szokásokat alakítson ki, mellyel formálhatja, fenntarthatja, testi-lelki
egyensúlyát.
– A programok közt egészségnap, klubfoglalkozások, túrák, vetélkedõk, versenyek, táborok és
sportfoglalkozások szerepelnek.
Ezekkel szeretnénk fejleszteni az
életvezetési kompetenciákat, a dohányzásról való leszoktatást és a
stresszkezelési képességet –
mondta Baloghné Munkácsi Andrea elnökségi tag.

Nagyszabású
kutyaversennyel
mutatkoznak be
A Kanizsai Kutyás Szabadidõ
és Sport Egyesület szeptember 28án, szombaton Kiskanizsán a Zsigárdi közben található M.E.O.E.
pályán szervez nyílt baráti kutyás
találkozót és tréninget 9.30-tól.
Az egyesület újdonsült elnökétõl, Bognár Attilától sok más
egyéb információ mellett azt is
megtudhattuk, hogy csoportjuk a
továbbiakban például milyen
irányvonal mentén képzeli el fejlõdését.

Az eddig eltelt hónapok során
többek között már együtt dolgozhatnak a kutya-oktató Bedõ Gáborral és segédeszköz-bõvülésrõl
is beszámolhatott a klub elsõ embere. Így a felkészítés már magasabb szintig is lehetséges, melyben
speciális feladatok is benne foglaltatnak.
A szombati program egyfajta
debütálásként is felfogható, s a
verseny keretében több fajta
megmérettetés is lesz a kutyák,
kutyusok számára. Már most biztosnak tûnik, hogy jönnek más
városokból is indulók és résztvevõk, lesz õrzõ-védõ bemutató,
KIME shotokan bemutató, valamint kölyökkutya szépségverseny.
Szeretnék az egyesületnél azt a
tradíciót feléleszteni, ami hosszú
évekkel korábban is jellemezte a
kanizsai kutyás életet.

Szituációs
autós bemutató
Szombaton 14 órai kezdettel a
Csónakázó-tó parkolójában szituációs autós bemutatót tartanak.
A bemutató lényege, hogy
megismertessünk az autósokkal
egy olyan rendszert, amely a
gépkocsiba szerelve jelzi, ha az
autós balesetet szenved, továbbá
azonnal jelzést ad a baleseti helyszín koordinátáinak megadásával. Így megszûnik az, hogy bal-
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eset esetén, lesodródva az útról
több órán át kelljen az autóba rekedve várakozni, míg a segítség
odaér. A gyorsaság ugyanis életet
menthet.
A rendszernek köszönhetõen,
ha az autóst támadás éri, a pánikgomb funkcióval azt is jelezhetjük. A szerkezettel megakadályozható a trükkös lopás és a rablás is. A szombati bemutatón
megtekinthetõ lesz a gépkocsijában az autóst ért támadás elhárítása, illetve a helyzetbõl való kimenekülés is. Az érdeklõdõk
emellett megtekinthetik a gépkocsijában hirtelen rosszul levõ személynek való távolról történõ segítségnyújtást is.
A program során bemutatják a
Szent Kristóf Life Card mûködését
– tájékoztatta lapunkat Horváth
Péter.
B.E. - H.Z. - P.L. - V.M.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.09.30-án 15 órakor
gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)
2013.10.03-án 16 órakor
személyautó és motor
2013.10.07-én 16 órakor
C, D, C+E
(ELMÉLET CSAK 5000 FT)
A 2013 10.12-i
GKI vizsgára jelentkezési
határidõ 09.30
Részletfizetés. Ingyenes
tankönyvkölcsönzés.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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helyzet. Közöttük van olyan, aki
csak az internetrõl, vagy a szakkönyvekbõl tájékozódik, és a gombák eltérõ színe miatt gyakran
adódnak gondok. Másképpen néz
ki a növény, amikor éppen kibújik a
földbõl, középkorú, vagy éppen
öregecske. Minden ehetõ, fogyasztható gombának van egy mérges
változata is. Egymás mellé téve elsõ látásra hasonlónak tûnnek. Akik
az ismertetõ jegyek alapján sem
tudják megkülönböztetni egymástól az ehetõ és mérges gombát, behozzák hozzánk átvizsgáltatni. Ez a
legbiztonságosabb megoldás.

gombaszezon november elejéig
tart.
Beszélgetésünk végén vizsgálóasztalra került az általunk szedett
gomba is: – Ez a gévagomba már
nem ehetõ, mert öreg. A sampion
ehetõ, a piros galambica kesernyés,
nem jó ízû, ne együk meg. A csirkegombához hasonlított a mérgezõ,
rõt tejelõgomba. A csoportos tintagomba feltételekkel fogyasztható,
nem lehet rá alkoholt inni. A vastag
húsú pókhálós gomba megfõzve elfogyasztható, de a szakértõ nem javasolta, mert külsõ hasonlósága miatt összetéveszthetõ a mérgezõ faj-

Gombaszedés után mindig forduljunk szakértõhöz
Itt az õsz, itt a gombaszezon. A
csapadékos idõszak kedvez a
gombák szaporodásának, s ez
együtt jár a mérgezések számának növekedésével is. Az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat (ÁNTSZ) a gombamérgezés veszélyeire hívja fel a
figyelmet az MTI-hez eljuttatott
tájékoztatójában.
A tisztiorvosi szolgálat azt ajánlja,
hogy az összegyûjtött gombákat minden alkalommal mutassuk meg a
gombavizsgálónak. A bevizsgáltatás
elengedhetetlen akkor is, ha valaki úgy
gondolja, hogy ismeri a gombákat, ez
ugyanis az egyetlen garancia arra,
hogy ne történjen gomba eredetû mérgezés. Fontos erre figyelni akkor is, ha
a gombát szomszédoktól, ismerõsöktõl kapjuk, illetve elkészített étel esetén
kérdezzünk rá, hogy a gombavizsgálatot elõzõleg elvégeztették-e. Abban az
esetben, ha a gomba elfogyasztása
után a legkisebb rosszullét tünetei jelentkeznek, azonnal orvoshoz kell fordulni. Mérgezés gyanúja esetén a
szükséges teendõkkel kapcsolatban az
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat is kereshetõ a 06 80 2211-99-es, éjjel-nappal hívható ingyenes telefonszámon.
A gombamérgezéses tünetek skálája az enyhe gyomorrontástól a halálos kimenetelig terjedhet. Az
egyik legveszedelmesebb gomba a
gyilkos galóca, hiszen egy példány
vagy akár egy kis darabka a többi
gomba mellé kerülve már elég ahhoz, hogy a kosár tartalmából készített étel végzetes legyen. De több
más, hazánkban található gombafaj
is képes komoly mérgezést okozni,
ráadásul a súlyos tünetek késleltetetten is jelentkezhetnek. A gombamérgezéses esetek 25-35 százalékában 14 év alatti gyermek betegszik

meg. Idén eddig 83 esetrõl érkezett
bejelentés, melyek közül 35 gyermek volt érintve többségében azért,
mert a szabadban játszva megkóstolták a gombát.
A kanizsai vásárcsarnokban reggel 6-tól délután 13 óráig ketten ellenõrzik a lakosság által szedett kedvelt csemegét. A vizsgálatért nem
kell fizetni. Mi is felkerestük a Csónakázó-tóhoz vezetõ sétány mellett
szedett gombáinkkal a Vásárcsarnok
szakértõjét, Gyöngyösi Csabánét.
– Folyamatosan, egész délelõtt
jönnek hozzánk a gombások – jegyezte meg az épület tetõterében található irodában. – Reggelente lent
a piacon átvizsgáljuk az árusítható
gombákat, és kiadjuk az árusítási
engedélyt. Õk profi módon ismerik
a gombákat, nagyon nagy szakértelemmel végzik a munkájukat. A
hobbi-gombásokkal már más a

– Az országos sajtó is megemlítette, az elmúlt napokban 6-700 kilogramm gombát hoztak be árusítani naponta.
– 15-20 éve itt dolgozom, de
ilyen nagy mennyiségû termést
még nem láttam. Átvizsgálás után
a kereskedõk még a környezõ városokba is szállítottak belõle, de
számtalan városból érdeklõdtek,
még Gyõrbõl is telefonáltak, és eljöttek vásárolni. Most már lecseng
a vargánya és a rókagomba szezonja. Jönnek a közkedvelt õszi
gombák, a rizike, a pereszkék, a
tölcsér- és a tuskógombák. A csoportos tuskógomba is ehetõ és árusítható. Az október végén megjelenõ gyûrûs tuskógomba csak feltételekkel fogyasztható. Nagyon finom gomba, sütés elõtt azonban
20 percig kell fõzni, hogy a méreganyag kioldódjon belõle. A nagy

tával. Elõször elfogyasztva semmilyen gondot nem okoz, hogyha valaki másodszor eszik belõle, súlyos
veseelégtelenséget okozhat neki.
Szép gomba, formáját tekintve a
vargányához hasonlít, a színe azonban néhány órával ezelõtt még lila
volt. A rozsdasárga tölcsérgomba
gyomorbántalmakat okoz.
Még tanulnunk kell a gombaismeretet – summáztuk a szép gombatálunkat szemlélve. Mesegombát, légyölõ galócát nem hoztak? – kérdezte
érdeklõdve Gyöngyösi Csabáné, miután mindent az asztalra pakoltunk.
Légyölõ galócát nem láttunk – nyugtattuk meg. De vajon miért kérdezhette ezt tõlünk a gombaszakértõ?
Képünkön mérgezõ gombafajták
láthatóak, melyek fogyasztásra alkalmatlanok, sõt veszélyesek!
B.E.
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Hol másutt, mint a közép-zalai
településen immár 10. alkalommal megtartott Kistérségi Kiállítás és Vásáron, melyen nemcsak
a szûkebb-tágabb megyébõl érkezõ kis- és õstermelõk portékáiból válogathattak az érdeklõdõk, hanem megcsodálhatták
Felsõrajk legújabb „ékességeit”
is, amiket szintén a rendezvénynyel egy idõben avattak fel.
Azt már megszokhattuk, hogy
Felsõrajkon mindig történik valami, a település – költõi túlzás nélkül – folyamatosan (sz)épül és fejlõdik. Ennek ékes bizonyítékai –
sok más mellett – a kiváló minõségû utak, az igényesen felújított
templom és a falu központjában lévõ vár, valamint a létesítmény környezete. Ez utóbbi a hétvégén a
megszokottnál is jobban megtelt
élettel, ugyanis e helyszínen rendezték meg a közkedvelt, messze
földön híres, 10. Kistérségi Kiállítás és Vásárt, melynek célja – immár a kezdetektõl – elsõsorban az,
hogy a térségben élõ kistermelõk
munkájára, no meg ennek „gyümölcsére” hívja fel az emberek figyelmét. S hogy ez sikerült, azt híven tükrözi, hogy szombaton több
mint 50-en hozták el „portékáikat”
Felsõrajkra, a kistérségi településeken túl szinte az egész Dunántúlról. Kézmûves termékek (a levendulás csokin, a lekvárokon, a mézeken, a magyarszéki apácák karamellás ostyáján át a Suli Harmónia
Alapítvány tanítónõinek süteményéig) jóféle nedûk, ínycsiklandó
étkek – még felsorolni is nehéz,
hogy a vásári forgatag, és persze a
standok, mennyi kiváló minõségû
áruval várták a településre érkezõket. Akik jöttek is meglehetõsen
szép számmal: a falu elsõ embere,
Vigh László az eseményt értékelve
lapunknak elmondta, nívós, városi
nagy rendezvényeken lehet találkozni akkora közönséggel, mint a
vásár hétvégéjén, Felsõrajkon.
A jubileumi eseményre érkezõket – a Czémán László vezette
Ambrózia Mézlovagrend antréját
követõen – a polgármester köszöntötte. Vigh László gondolataihoz
csatlakozott Pintér László országgyûlési képviselõ is, aki – amellett,
hogy megnyitotta vásárt – szavaival arra hívta fel a figyelmet, a
kormány azon is dolgozik, hogy a
községekben újra hangsúlyos sze-

repet kapjon a falusi lét, illetve
megõrizzék a kis települések „vidéki” hangulatát-arculatát.
A köszöntõ beszédeket követõen – a jó hangulat fokozására –
Vigh László elõre kitervelt „merénylettel” készült képviselõtársai
fogadására. Így az eseményen
megjelent Cseresnyés Péter, Dr.
Gyimesi Endre, Gyutai Csaba – a
felsõrajki polgármesterrel és Pintér Lászlóval közösen – kukoricamorzsoló bajnokságba csöppent. A
„rangadó” gyõztese Nagykanizsa
elsõ embere, Cseresnyés Péter lett,
aki lekörözte – pontosan „szétmorzsolta” – a többi, (no, nem önként)
induló honatyát. Így meglepetést
okozott képviselõtársainak, különösen Vigh Lászlónak, aki – mint
utólag bevallotta – falusi ember létére bízott saját gyõzelmében és
„morzsoló-rutinjában”…
A nagy derût okozó „incidens”
után Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere – a többi országgyûlési képviselõvel karöltve –
felavatta, Csonka Nándor plébános pedig megszentelte a mind
külcsínében, mind belbecsében
felújított Civil Szolgáltató Házat, a
vár tövében lévõ nádborítású fõzõszínt és a falusiak keze munkáját
dicsérõ kemencét is. A létesítmények megépítése-rendbetétele a
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület által nyert 16
millió forint összértékû uniós támogatásból valósult meg.
A rendezvényen – amellett,
hogy a falu vezetésének, lakosainak erõfeszítését szóban elismerték – a kiállító kistermelõk munkáját is díjazták. A Gönczi Ferenc
Emlékplakettet Deli Alfréd dióskáli festõmûvész vehette át Vigh
Lászlótól és Dr. Csikós Andrea

Dórától, a Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület
Munkaszervezetének vezetõjétõl.
A kiállítás és vásár díjának idei
birtokosa – legszebb standjáért –
Gombos Gyula felsõrajki fafaragó
lett, Budavári Klára Hahót-fakospusztai kézmûves és a magyarszerdahelyi „Héthatár Kecskefarm” szintén e nemes címmel
büszkélkedhet. Különdíjban pedig az I. Zalai Szociális Szövetkezet, a Dióskáli Kulturális Egyesület és (a helyiek körében is nagyon népszerû) Pozvai István, a
búcsúszentlászlói „hentes Pityu”
részesült.
A kulturális-, mûvészeti- és
gasztro eseményekkel, valóságos
program dömpinggel színesített
rendezvényen szép számmal voltak „tökös” legények, közöttük a
„legtökösebb” – legalábbis a
„szakmai” zsûri szerint – a nemesrádói Nagy Tibor lett, akinek 65(!)
cm átmérõjû tökje szintén díjra
volt érdemes. Azért a vicchez hozzá kell tenni, hogy az „aranyérmes” gazda kertjében termõ tököt
ismerték el, nem pedig mást…

Már ez a tréfás díj is sokat sejtet
abból, hogy a felsõrajkiak milyen
jó humorú, (a polgármester neve
után szabadon pedig) mennyire
„víg”(h) kedélyû emberek. Ahogy
nagyon vendégszeretõk és barátságosak is mindenkivel, aki a településre látogat. Még az „álruhás”,
„inkognitóban” érkezõ újságíróval
is, akit egészen addig nem engedtek el a rendezvényrõl, amíg a helyi (és környékbeli) asszonyok
szakács remekmûveit– a húsos káposztát, a vadpörköltet, a halászlét,
a kenyérlángost és a kürtõskalácsot – végig nem kóstolta a több
száz, meghívott vendéggel közösen. A mondás pedig – saját tapasztalatból – méltán igaz: teli
hassal nehezebben jönnek a gondolatok. Talán ezért tartott több napig, hogy megírjam a X. Kistérségi Kiállítás és Vásár teljes(?)forgatókönyvét… Az esetleges pontatlanságaimért – a konyhamûvész
hölgyek kalóriadús ételein túl
–„Pityu hentes” csípõs szalámija
okolható…
Szabó Zsófia

Együtt ünnepeltek a bajcsaiak
Az elmúlt hétvégén is akadt
(többek között) zenés mulatság a
kanizsaiaknak, hiszen a Bajcsai
falunapra voltak hivatalosak
azok, akik a helyi kultúrház felé
vették az irányt.
Ahogy azt Pintér Gabriella, a
Bajcsai Kulturális Egyesület elnöke elmondta, az összejövetelen
mintegy százötvenen vettek részt
felnõttek és gyermekek vegyesen,
hiszen utóbbi korosztály is megta-

lálta a magának való elfoglaltságot
számos játékkal és programmal.
A felnõttek (és persze a fiatalabbak) számára pedig a Bajcsai
Dance növendékei, az Eszteregnyei Õszirózsa Dalkör, a Bajcsai
Rezedák és a Zalagyöngye Táncegyüttes szolgált programcsokorral, Farkas Miklós harmonikázott, Farkas Tibor pedig gitározott.
Az este már a bál jegyében telt,
mely még inkább gondoskodott a

remek hangulatról, és a sztárvendég Daavid volt a késõ esti órákban.
Ahogy az elmúlt esztendõben,
az idén is kellemes hangulatot varázsolt a Bajcsai Kulturális Egyesület a városrész lakói számára.
Sõt nem csupán az õ részükre, hiszen, ahogy azt megtudtuk, Kiskanizsáról is számos vendég érkezett az eseményre.
P.L.
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út is fotótémát kínált. A Pásztor utcán lefelé haladva a világoskék, tágas családi ház szinte eltörpült a
Péterfai patakot kísérõ magas fák
elõtt. S a fák fölött, mint egekbe
szökõ hegycsúcsok, a Zemplén
Gyõzõ utca tízemeletes házai magasodtak.
Az alkotó 12 éves korában kezdett el fotózni unokabátyja ösztönzésére egy vadászaton. Késõbb tanára, Kocsis Tibor átadta neki a saját fényképezõgépét, hogy õt is
megörökítse a társadalmi munkánál, s mivel jó felvételeket készített, 1961-ben elhívta az általa vezetett fotóklubba. Fotós pályafutását Pajtás és Utitárs márkákkal
kezdte. Képei bejárták a világot,
számtalan fotóalbumban szerepelnek, de önálló könyve még nem jelent meg.
– Nagyon jó emlékeim vannak a
nemzetközi pályázatokról. Olyan

a képeket, mert az nem mindenkinek tetszik. Sokkal hasznosabb, ha
építõ jellegû a kritika, mint durva.
Hogyha valaki számára kedves
egy kép, még nem jelenti azt, hogy
az fotómûvészeti alkotás.
Zágon Lászlónak nem kell
messzire utaznia fotótémákért,
elég, ha kisétál idõnként a telek
végében szaladó patakpartra.
– Különösen a tavaszi idõszakban találok sok virágot a patakban
– sorolja átszellemülten fotótémáit
a mûvész. A vizet magát, a megcsillanó fényeket is makrózom nagyon-nagy szeretettel. Fotóztam itt
üldögélõ hattyút, õzet, rókát, kígyót, békát, fácánt. Nagyon sok
madarat fotózok télen a nappaliból. Egész télen etetem õket, és
meg is van az eredménye: jönnek
hozzánk a különleges madarak.
(Ilyenkor meg sem lehet egész nap
mozdulni a lakásban – jegyezte

Fára mászó rókától az amerikai aranyérmekig…
A Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége Életmû Kitüntetést adományozott Zágon László nagykanizsai fotómûvésznek mûvészi alkotómunkája elismeréseként. A
szövetség legmagasabb kitüntetését, az Életmû-díjat a nyáron
vette át Tatán, a Fotómûvészeti
Nyári Egyetem megnyitóján az
ismert kanizsai alkotó.
Zágon László 1943-ban született,
idén ünnepelte születésének 70. évfordulóját. Hosszú évtizedeken át
kimagasló egyénisége a Kanizsa
Fotóklubnak, mely a vezetése alatt
számos kollektív díjat nyert. Részvételével szervezõdött az Életünk
Országos Fotópályázat 1969-ben. A
fiatal fotósokat fotótanfolyamok
szervezésével nevelte. A Kanizsa
Fotóklubban eltöltött 52 év alatt 40
ország kiállításain szerepeltek képei. 21 egyéni és 16 közös bemutatkozása volt a klubbal. 1074 képét
fogadtál el kiállításra, ezek közül
251 nyert díjat hazai és nemzetközi
kiállításokon. 1970-tõl tagja a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok Szövetsége elsõ szervezetének.
(Népmûvelési Intézet). 1983-tól
tagja a Magyar Fotómûvészeti Alkotócsoportok
Szövetségének,
1985-1993 között tagja a szövetség
ellenõrzõ bizottságának. 2001-ben
a MAFOSZ „Aranydiplomás Fotómûvész” címmel tüntette ki (EMAFOSZ/G). Ugyanebben az évben a szövetség a „MAFOSZ Ki-

tüntetettje Tevékenységéért” kitüntetésben részesítette (ES-MAFOSZ). 2002-óta tagja a Magyar
Fotómûvészek Világszövetségének.
2003-ban a Nemzetközi Fotómûvész Szövetség (FIAP) a „Szövetség Mûvésze” Kitüntetésben részesítette (AFIAP). 2007-ben a Nemzetközi Fotómûvész Szövetség
(FIAP) a „Szövetség Kiválósága”
Kitüntetésben részesítette (EFIAP).
Az országban három fotómûvész
mondhatja magáénak napjainkban
ezt az Életmû kitüntetést, de a felsoroltakhoz tegyük még hozzá a
legújabb sikerét, amelyrõl a napokban értesítették. A Kisújszállási Református Egyházközség és a Kossuth Fotóklub által meghirdetett II.
Országos Ökumenikus Fotópályázaton elsõ helyezést ért el. Beszélgetésünkben az Aranydiplomás Fotómûvész felelevenítette egy-egy
felvételének történetét, és elárulta a
jó kép készítésének a titkát is.
Idilli, festõ ecsetjére kívánkozó
kép fogadott bennünket Zágonék
Alsószabadhegy utcai otthonában.
Az udvar tujákkal, díszbokrokkal,
virágokkal és gyümölcsfákkal határolt napozó-szigetében pihent a
házaspár. A feleség, Marika a napozóágyon helyezte kényelembe
magát, míg a másik ágy elõtt a fotómûvész-férj egy szivárványra
élesítette éppen fényképezõgépének objektívjét. Az augusztus végi napsütés melegét kellemesen
egészítette ki a lombok hûvös lehelete. De már a házukhoz vezetõ

is volt közöttük, hogy a 160 magyarországi fotós diafelvételébõl
egyedül az én diámat fogadták el
Kínában. Hihetetlen öröm volt
számomra – summázta szerényen.
– Nyertem aranyérmet Indiában és
Amerikában. Itt az egyik pályázatról két aranyat is elhoztam egyszerre. Megtervezem a képeket,
minden kiállításra felkészülök annak ellenére, hogy akár válogatni
is tudnék a meglévõ anyagaimból.
Igyekszem új képekkel pályázni,
hiszen a divat is folyamatosan változik. Ma azt mondják, hogy minden legyen a képen, a világos szürkétõl egészen a feketéig. Mindenkinek azt mondom, a kép végeredménye a lényeges. Mindig kell valami különlegességet belevinni a
fotóba, hogy az átlagostól eltérjen.
Hogy mi ahhoz hogyan jutottunk
hozzá, és mennyit törtem rajt a fejemet, milyen kellékeket használtam, az senkit sem érdekel. A festõtõl sem kérdik meg soha, hogy
milyen széles ecsettel, milyen festékkel készítette a képét. Az a legfontosabb, hogy azt mondják rá,
hogy nagyon szép, és érdemes volt
elkészíteni. A fiatalok is csak úgy
tanulnak és fejlõdnek, ha nem
irigylik a másiktól a sikert, hiszen
egy jó fotó elkészítéséért gyakran
kell korán kelni, és akár ötször is
vissza kell térni ugyanarra a helyszínre. A fiatalok nagyon agilisak,
elég nagyhangúak, de ez nem baj.
Szeretem a fiatalokat. Talán nem
kéne nyers hangnemben bírálniuk

meg Marika, miközben a virágok
között újabb fotóalanyt, egy hernyót talált a férjének. Megosztotta
velünk azt is, volt rá példa, hogy
fényképezõgépével reggel 9 órakor lement a híd alá, és képes volt
a kisszéken üldögélve délutánig figyelni a madarait. Még ebédelni
sem jött fel. Érdekes – folytatta
csodálkozva, a fényképezõgép véletlenül mindig kezében van a teraszon! Akkor is, amikor egy róka
szembeszállt Lizával, a vizslánkkal, majd elmenekült.)”
A szántásban elõl szaladt a róka,
a róka után a kutya, a kutya után a
fotós-gazda, aki fotópuskával követte az üldözést mindaddig, amíg
a róka felszaladt egy megdõlt fára.
A szomszédoktól késõbb megtudta, õk már többször részesei voltak
hasonló jeleneteknek.
Amire a fotók történetének végére jutottunk, veszített erejébõl a
Nap. Marika tette dolgát a lakásban. Amíg az udvaron rendezett alkalmi fotótárlat anyagából kimaradt képért a házigazda visszament
a lakásba, én a kerti tóhoz léptem,
hogy megszemléljem az ugrásra
kész kerámiabékákat. Liza, a házõrzõ kutya morrantása azonban eltérített eredeti célomtól. Olyan szigorúan nézett rám, hogy mozdulni
sem mertem. Bízom benne, ezt a
nem éppen dicsõséges jelenetet
nem rögzítette az ablakból a fényképezõgép…
Bakonyi Erzsébet
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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.

Versenytárgyalás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata versenytárgyaláson értékesíteni
kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Erzsébet tér 16. I. emelet 3. szám
alatti 81 m2 lakás. Kikiáltási ár: 7.700.000 Ft. Nagykanizsa, Sugár u. 16/D. pinceszinti, 38 m2 lakás. Kikiáltási ár: 870.000 Ft. A versenytárgyalások kezdõ idõpontja: 2013. október 8-án 9.30 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa,
Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház. Eredménytelen versenytárgyalás esetén minden
ezt követõ keddi munkanapokon, a hirdetmény visszavonásáig lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 311-241/116 mellék.

Idõsek filmklubja: Árnyékország
Szeptember 30-án, hétfõn 14:30 órakor megkezdõdik az õszi évadban az Idõsek filmklubja a Halis István Városi Könyvtárban.
Vetítésre kerül az ÁRNYÉKORSZÁG címû angol film Anthony Hopkins és Debra Winger fõszereplésével. Aranyás Nóra könyvtáros és
Büki Pálné klubvezetõ szeretettel várják az érdeklõdõ idõseket.
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Konténermosás
A helyi rendelet szerint városunkban a maradékszemét gyûjtésére használatos
1100 l-es konténerek tisztántartásáról a közszolgáltató kötelessége gondoskodni
évente öt alkalommal.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft.
munkatársai 2013. október 1-én, 2-án és 3-án (kedden, szerdán és csütörtökön)
zárt rendszerû, gépi konténermosást végeznek az egész városban.
Kérjük a házmesterek, illetve lakók segítségét abban, hogy a fent említett napokon
biztosítsák a hozzáférhetõséget a hulladékgyûjtõ edényekhez.
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.

Esti ügyelet a Közterület-ffelügyeletnél
Az elmúlt idõszakban a Közterület-felügyeletre 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.

Kövesse híreinket
az interneten és a
Facebookon is.

www.kanizsaujsag.hu

„Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét – 2013. október 1-4
4.
OKTÓBER 1. KEDD (Zenepavilon – Nagykanizsa, Erzsébet tér)
15.00 óra
D „Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét Jubileumi megnyitója
A rendezvényt megnyitja: Dénes Sándor, Nagykanizsa MJV alpolgármestere. Háziasszony: Horváthné Polai Mária. D Tér - Zene - Tánc
Idõsek kulturális bemutatkozása.
OKTÓBER 2. SZERDA (Honvéd Kaszinó, Nagykanizsa, Ady út 7.)
9.00 óra Idõsügyi Kerekasztal Konferencia. A Nagykanizsai Idõsügyi
Kerekasztal négy éve. Elõadó: Dr. Borka Beáta Marianna osztályvezetõ. Háziasszony: Büki Pálné és Meszes Renáta. Idõsek önkéntes munkájának értékelése. Zsûri: Antal Istvánné.
OKTÓBER 3. CSÜTÖRTÖK (Batthyány Lajos Gimnázium tornaterme)
8.45 óra Idõsek sportnapja. A rendezvényt megnyitja: Balogh László
önkormányzati képviselõ , OKISB elnök. Házigazdák: Horváthné Hegyi Erzsébet és Horváth Péter.
OKTÓBER 3. CSÜTÖRTÖK (Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ,
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
10.00 óra
D Idõsek határokon átívelõ kulturális és mûvészeti Ki - Mit - Tud? vetélkedõ Zala Megyei fordulója. D Megnyitó - köszöntõk. D Idõsek elõadása és képzõmûvészeti kiállítása.
OKTÓBER 4. PÉNTEK (Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ, Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
14.00 óra „Ünneplõ idõsek” fotókiállítás. A kiállítást megnyitja:
Budavölgyi Kálmán, a Civil Kerekasztal ügyvezetõje. Házigazda:
Horváthné Gelencsér Edit.
15.00 óra Ünnepi Gála. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ. Gálamûsor a város értékeit megjelenítõ szólisták, csoportok közremûködésével: Orff Ütõegyüttes, Baj Bianka versmondó, Zala Gyöngye Táncegyüttes, Kurta Lilla versmondó, Farkas Ferenc Énekegyüttes. Mûsorvezetõ: Dr. Dömötör
László. Háziasszonyok: Halmos Ildikó és Horváthné Polai Mária.
16.00 óra Fogadás. Pohárköszöntõt mond: Ördögh Ferenc, Nagykanizsa MJV díszpolgára.
17.00 óra Idõsek bálja a Party Duó közremûködésével. Háziasszonyok:
Büki Pálné és Kovácsné Jakatics Margit.

NAGYKANIZSA VÁROSRÉSZEINEK RENDEZVÉNYEI
OKTÓBER 2. SZERDA (Nagykanizsa-Palin Általános Iskola)
15.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ, Bicsák Miklós
önkormányzati képviselõ. Palini Általános Iskola ünnepi mûsora. Palini
Nyugdíjas Klub énekkarának mûsora. Ünnepi vendéglátás.
OKTÓBER 2. SZERDA (Nagykanizsa-Miklósfa Mindenki Háza)
17.30 óra Egészségügyi szûrés az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársainak közremûködésével.
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Sajni József önkormányzati képviselõ. Miklósfai Általános Iskola tanárainak és diákjainak ünnepi mûsora.
Ünnepi vendéglátás. Mûsor: Major Lajos tangóharmonikás közremûködése.
OKTÓBER 3. CSÜTÖRTÖK (Nagykanizsa-Bajcsa Kultúrház)
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Tóth Nándor önkormányzati
képviselõ. Kultúrmûsor, vacsora, közös nóta és tánc.
OKTÓBER 4. PÉNTEK (Nagykanizsa-Fakos Kultúrház)
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Jerausek István önkormányzati képviselõ. Kultúrmûsor. Ünnepi vendéglátás.
OKTÓBER 4. PÉNTEK (Nagykanizsa-Bagola Kultúrház)
16.30 óra Egészségügyi szûrés az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársainak közremûködésével
17.30 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa MJV polgármestere, országgyûlési képviselõ. Zenés mûsor a Vigadó duó közremûködésével. Ünnepi vendéglátás
OKTÓBER 4. PÉNTEK (Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa
MJV alpolgármestere. Kultúrmûsor, vacsora, közös nóta és tánc.
„Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét Tér - Zene - Tánc idõsek kulturális bemutatóján a következõk lépnek fel: Tüttõ János Nótaklub,
Kodály Zoltán Énekkar, Tungsram Nyugdíjas Klub Énekkara, Palini
Nyugdíjas Klub Énekkara, Kovács Gyula Vasutas Kertbarát Kör, Honvéd Kaszinó Énekkara, Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör, Csillag Citera Együttes, Keppel Júlia, Sulyokné Nagy Erzsébet, Gyöngyvirág Tánccsoport, Marton Zoltán, Farkas Miklós.
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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.).

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.

2013. szeptember 26.

Szabályozási terv és Helyi Építési
Szabályzat
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése rendezés alá vonta a hatályos
rendezési terv Alkotmány u. - Lovarda u. - belterületi határ - 4089 hrsz-ú út által határolt tömbre vonatkozó részét. A tervdokumentáció módosítását a B & H
Régió Bt. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI: 8.) kormányrendelet 28. (3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a 97/2013. (III. 28.) számú határozatának 3. b.) pontja értelmében: „A véleményezési szakaszban, vagy tárgyalásos eljárás esetén a véleményezendõ anyag helyben szokásos közzétételével
(hirdetmény az önkormányzati hirdetõtáblán valamint a Kanizsa TV-ben, a Kanizsa Lokálpatrióta hetilapban és a Zalai Hírlapban) kerül sor a lakosság bevonására.” – Ezért a módosított tervet 2013. október 19-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levélben jelezhetik.

Beépült a rezsicsökkentés a szemétdíjakba is - új szemétdíjak
Tájékoztató a rezsicsökkentésrõl, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a
a alapján adódó kötelezettség
teljesítésérõl (természetes személy)

Tájékoztató a rezsicsökkentésrõl, a 2012. évi
CLXXXV. tv 91.§-a
a alapján adódó kötelezettség
teljesítésérõl (társasház, lakásszövetkezet)
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10. Fõ u. 8.
99 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
október 2. 10 óra. Megjegyzés: volt Brokernet iroda.
A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet a Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
1. Ady u. 2. - Erzsébet tér 1.
76 m2 iroda. 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ :
2013. szeptember 30. 9.00-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 8 óra 30.
2. Ady u. 12.
200 m2 üzlet. 1.200Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 8.30-9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 8 óra 40. Megjegyzés: volt patika.
3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. október 1. 10.00-10.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 8 óra 50. Megjegyzés: volt kisposta.
4. Csengery u. 1-3.
144 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 29 m2 pince. 500 Ft/m2/hó+ÁFA = 635
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2.
A bérlemény megtekinthetõ: 2013. szeptember 30. 10.00-10.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 9 óra. Megjegyzés: volt használt ruha üzlet.
5. Csengery u. 4.
87 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 9 óra 10. Megjegyzés: volt OTP Garancia Biztosító iroda.
6. Deák tér 13- Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 11.00-11.30. A versenytárgyalás ideje: 2013.
október 2. 9 óra 20. Megjegyzés: volt mobiltelefon javítási üzlet.
7. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet. 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje : 2013.
október 2. 9 óra 30. Megjegyzés: volt festékbolt.
8. Erzsébet tér 20.
108 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 14.30-15.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
október 2. 9 óra 40. Megjegyzés: RÉSZBEN IS KIADHATÓ.
9. Fõ u. 8.
63 m2 üzlet. 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ
2013. szeptember 30. 9.30-10.00. A versenytárgyalás ideje 2013.
október 2. 9 óra 50. Megjegyzés: volt kávézó.

11. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda. 2.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.540 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria.
1.000Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 84 m2 raktár galéria. 800
Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Összesen: 271 m2. A bérlemény
megtekinthetõ: 2013. szeptember 30. 10.30-11.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 10 óra 10. Megjegyzés: volt Sopron
Bank.
12. Rozgonyi u. 1. 1. em. 14.
23 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 11 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA
= 572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64Ft/m2/hó. Összesen: 34 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. szeptember 30. 14.0014.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 10 óra 20.
13. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda. 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100
Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria. 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen:
99 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. szeptember 30. 14.00-14.30.
A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 10 óra 30.
14. Sugár u. 2.
27 m2 üzlet. 1200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 13.30-14.00. A versenytárgyalás ideje: 2013.
október 2. 10 óra 40. Megjegyzés: volt ajándék üzlet.
15. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár. 550 Ft/m2/hó+ÁFA
= 699 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. 15 m2
pince. 300 Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. szeptember 30. 8.00-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 10 óra 50. Megjegyzés: volt élelmiszer bolt.
16. Thury György tér
56 m2 üzlet. 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ:
2013. szeptember 30. 15.00-15.30. A versenytárgyalás ideje: 2013.
október 2. 11 óra. Megjegyzés: volt piacfelügyeleti iroda.
17. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2
alapterületû üzletek kiadók.
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. szeptember 30. 8.30-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. október 2. 11 óra
10.
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I.
emelet. Érdeklõdni a 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon.
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„FÉNYSZÜLETÉS" - AVAGY
HOGYAN TEREMTETTE A
VARÁZSLÓ A FÉNYT - Kõvári
Elvira fotókiállítása. Megnyitja:
Zágon László fotómûvész. Megtekinthetõ október 2-ig.
Szeptember 30.
A SZÍV VILÁGNAPJA
2013. október 1-5.
„IDÕSEKÉRT NAGYKANIZSÁN
ÜNNEPI HÉT” - Az Egyesített
Szociális Intézmény szervezésében.
Október 1. 17 óra
Az „Én hobbim” sorozat keretében. „A VILÁG MADARAI BÉLYEGEKEN” - kiállítás Sámoly
Attila gyûjteményébõl Megnyitja:
Benedek Miklós, a Kaán Károly
Környezetvédelmi Egyesület elnöke. Megtekinthetõ: október 30-ig.
Október 4.
LEPKÉK ÉS A TERMÉSZET - a
Netta-Pannónia rajzpályázatának kiállítása. Megtekinthetõ: október 31-ig.
Október 4. 10 óra - Aradi Udvar
ÜNNEPI MÛSOR AZ ARADI
VÉRTANÚK TISZTELETÉRE
Közremûködnek: a Hevesi Sándor
Általános Iskola diákjai.
Október 4., 18. 10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus (30/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család.
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 JOURNEY TO INDIA / INDIAI UTAZÁS - Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet
Indiában festett alkotásaiból.
Megtekinthetõ: november 25-ig.
TÁJAK, KOROK - Z. Soós István kiállítása.
Megtekinthetõ: november 10-ig.

UNIVERZUM KIS KERETBEN
- A néphagyomány által megõrzött
motívumkincs átörökítése a 21.
század díszítõmûvészetébe
KUSTÁR ZSUZSA ÉLETMÛVÉT BEMUTATÓ KIÁLLÍTÁS
Megtekinthetõ: november 2-ig
ARANYKOR. NAGYKANIZSA
A DUALIZMUS KORÁBAN fotókiállítás. Megtekinthetõ: november 2-ig.

2013. szeptember 26.

APRÓHIRDETÉS
A KANIZSA
HETILAPBAN

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. október 31-ig érvényes.

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

2013.09.25.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Gyógypedagógus
Pénzügyi-ügyviteli ügyintézõ
Fuvarszervezõ
Kézi befejezõ varró
Bádogos
Nemzetközi gépjármû vezetõ
Hegesztõ, AWI, CO
Esztergályos
Lakatos
Villanyszerelõ
Kárpitos
Marós
Autófényezõ
Autószerelõ, autóbusz szerelõ
Szakács

felsõfokú
felsõfokú
szakirányú
8 általános
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános
szakirányú
szakirányú
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

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.
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Horoszkóp
III.21.–IV.19. Kos
A sok munka mellett, ha teheti, fordítson
több idõt a párjára. A csillagok állása szerint a hétvégén is több feladat elvégzésére
számíthat. A családi békesség érdekében
tartóztassa meg magát ezen a téren.

IV.20.–V.20. Bika
Új ötleteinek köszönhetõen sikert érhet el
munkájában a közeljövõben. Sõt, anyagiakkal járó új állásra is számíthat. Ne gondolkodjon azon, hogy megéri-e hosszú távon vagy sem, vágjon bele.

V.21.–VI.21. Ikrek
Mint azt ön is nagyon jól tudja, a gondolatoknak teremtõ erejük van. Tehát ne csodálkozzon el azon, ha valósággá válik mindaz,
amirõl napközben ábrándozik. Mérlegeljen,
ne akarjon egyszerre túl sokat.

VI.22.–VII.22. Rák
A hét végén úgy érezheti, hogy Isten a tenyerén hordozza. Sikerül barátságosan közelednie ismerõseihez, amit õk is viszonozni fognak. A csillagok azonban próbatétel elé állítják, gondolja át alaposan, hogyan lép tovább.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Legyen óvatosabb a hétvégén érzelmei
kinyilvánításával, mert könnyen megsérthet másokat. Pénzügyei terén javulást
ígérnek a csillagok, ezért anyagi gondok
nem okozhatnak ingerültséget önnek.

VIII.23.–IX.22. Szûz
A csillagok állása szerint a párját a hétvégén úgy ámulatba ejti kertészkedés közben, hogy rá fog kérdezni, melyik istennõ
lakik önben. A választ ne hamarkodja el,
mert kellemes meglepetésre számíthat.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha eddig az étkezés, a sütés-fõzés volt a
legfõbb beszédtéma esténként a kedvesével, a bolygóállások szerint most épp itt az
ideje a témaváltásnak. Lehetõleg az érzelmek kerüljenek elõtérbe, és ne a munka.

X.23.–XI.22. Skorpió
Egy váratlan utazást sejtetnek a csillagok.
Hamarosan találkozhat valakivel, aki
hosszú idõre elnyeri a tetszését. Ennek ellenére, jókedvében se keresse fel a kiárusításokat hirdetõ üzleteket, hanem spóroljon.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha úgy érzi, válaszúthoz érkezett a partnerkapcsolatában, a csillagok állása szerint távolodjon el a régi szerelmétõl, és közeledjen inkább az újhoz. A választás elõtt azonban egy mozifilm gondolkodóba ejti.

XII.22.–I.20. Bak
Figyelje a környezete rezdüléseit, mert
szinte észrevétlenül a szívébe lopózik valaki. Nem kell ehhez nagy tömegbe mennie, a szép pillanatokra a közelben is rálelhet, ha úgy akarja.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Gyógyító energiákra lesz szüksége hamarosan, s mindezekben részesülhet is a héten, mert az idõjárás nem kényszeríti szobafogságra. Zaklatottsága hamar elmúlik,
ha azokat hívja magával, akiket kedvel.

II.20.–III.20. Halak
A hétvégén több alkalma is adódik arra,
hogy sikeresen használja a fantáziáját.
Ha mégis elakadna valamiben, igyon
gyógyteát, vagy forduljon lélektársához
egy kis ösztönzésért.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Az elsõ gyõzelmük
megszületett

Futball-tterítéken: egy jó testvérpár, a Gyulai

Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (4.) – Komlói Bányász SK (10.) 10:8
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 2. forduló.
Nagykanizsa. A kanizsai gyõztesek: Ladányi Dóra 4, Újházi Csilla 2, Nagy Réka 2, Bicsák Bettina
1 és az Újházi-Nagy páros
A tavalyi NB I B bajnokát fogadták a kanizsaiak. A párosok közül az Újházi-Nagy páros nyert, a
Ladányi-Bicsák páros csak szoros
szettekre volt képes. Egyéniben Ladányi Dóra jó játékot produkált, valamennyi mérkõzését hozta. Újházi
Csilla és Nagy Réka is hozta magát,
a tõlük elvárt ellenfeleket legyõzték,
Bicsák Bettina játszott egy kicsit
halványabban, neki csak egy parti
sikerült. A mérkõzés hajrája izgalmasan alakult, hiszen 7:7 volt az
eredmény az utolsó kör elõtt, onnan
jött össze a hazai siker.

A rutinos kapusnak öccse az
edzõje egy jegyzett – na jó, megyei – bajnokságban. No, ez az,
amit a Gyulai-család biztosan
megtehet, de például a Buffonfamília – nem. S nem csupán
azért, mert az olasz válogatott
Gigi Buffon aligha lesz hálóõr a
Nagykanizsa LE-nél, sokkal inkább azért, mert két nõvére közül vélhetõen egyikük sem fogja
felkészíteni bajnokira – még a
taljánok földjén sem.
A kapus Gyulai Attila azonban
majd' másfél hete azt mondhatja el
magáról, hogy az alig több mint
egy esztendõvel fiatalabb testvére,
Gyulai Csaba trenírozza a megyei
elsõ osztályú labdarúgó-bajnokságban.
– Úgy tekintek rá, mint bármelyik más futballistára az öltözõben
– felelte a 42 esztendõs tréner. –

Fõleg úgy, hogy több focistával,
Pozsgai Albitól Szabó Pistiig a
mostani keretbõl még játszottam is
együtt, vagyis a hangulaton semmi
különlegesség nem érzõdik. Ráadásul a kapus dolgába nagyon
nem is tisztem beleszólni, Attila
tudja nagyon jól, mi a feladata.
Mégis, például a Galambok elleni meccs közben sem akadt semmi, ami határozott edzõi „közbeavatkozást” követelt volna? – próbáltuk tovább fûzni a témát.
– Nem – így Csaba. – Pontosabban egyszer azért motyogott valamit magának, na jó, úgy, hogy a
kispadig hallottuk, akkor szóltam
neki, hogy, de Attila, mert nem
akartam, hogy túlpörögjön...
Persze ezt felelevenítve már a fiatalabb Gyulai is mosolygott, míg
érezhetõen a testvérek közötti
edzõ-játékos viszony Attilát lelkileg jobban megragadta volna.

– Nekem azért furcsa a helyzet,
s tényleg párját ritkító, így hirtelen nem is tudom, van-e erre példa – kontrázott a korábban forrófejûségérõl is ismert kapus. –
Másképp is tekintek a helyzetre,
mint korábbi edzõim esetében.
Arra úgy emlékszem, volt példa,
hogy egymás ellen játszottunk, talán még a szentbalázsi vagy a
galamboki korszakomból, de
azért ez tényleg más. De nincs ezzel semmi gond, õ edzõként én játékosként dolgozunk egy célért,
vagyis azért, hogy a gárda összeszedje magát, s mind jobb eredményeket produkáljon.
Idõközben aztán – mivel véglegesítve lett – Gyulaival, mármint
Csabával a kispadon... S ha már a
kapusé bizalmi poszt, aligha Attilával a kispadon...
P.L.

Sakk: „testvérharc” is akadt a tábláknál
Pénzügyõr SE (5.) – Aquaprofit Nagykanizsai TSK (1.) 5:7
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 2. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Balog I. - Balogh Cs. 1:0, Héra Ivanisevics 0,5:0,5, Antal - Márkus 0,5:0,5, Seres - Ribli 0,5:0,5,
Hujbert - Pintér J. 0:1, Bokros Bánusz 0,5:0,5, Szûk - Prohászka

0:1, Mester - dr. Flumbort 0,5:0,5,
Tatár Kis - Galyas 0:1, Bakos Kántor 0,5:0,5, Korpa - Bodó
0,5:0,5, Gara A. - Gara T. 0,5:0,5.
A találkozó nem volt egyszerû
próba a bajnoki címvédõ kanizsaiaknak, s a mérkõzés külön érdekességeként szolgált, hogy a tizenkettes táblánál Gara Anita és
Gara Tícia nézett egymással far-

kasszemet, végül a partijuk döntetlennel zárult.
– Ahogy azt vártuk, tényleg nehéz párosításon vagyunk túl, s ezt
a gyõzelmünk ellenére jelenthetem ki – fogalmazott Papp Nándor, a dél-zalaiak csapatvezetõje.
– Figyelmeztetõ volt számunkra
már az elsõ forduló eredménysora, végül aztán mi is olyan arány-

ban vertük a Pénzügyõrt, ahogy
azt tette a Paks a kezdõ körben.
Sajnos, az elsõ táblán ezúttal is
kikaptunk, gyõzelmet szerzõ játékosaink, Pintér József, Prohászka
Péter és Galyas Miklós azonban
minden dicséretet megérdemelnek.

INGATLAN

VEGYES

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)
Belvároshoz közeli, 61 m 2-es,
2+félszobás, garázsos, kertes, társasházi lakás pincével, padlással,
kevés közös költséggel eladó. Érd
(munkaidõben):
0630-9292-704
(7611K)

Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú hõszigetelt vakoló, 17 zsák, áron
alul, valamint 2000 db nagyméretû,
bontott tégla eladó. Tel.: 0630-2273294 (7600K)

orvostudomány, élet- és egészség védelem, állatszeretet, és hisz a faktum
emberileg megmagyarázhatatlan jelenségeiben. Keresi hasonló érdeklõdésû és tulajdonságú, valóban õszin-

te, minden téren valóban megbízható,
kitartó, türelmes, határozott, erõs jellemû férfit. Egyelõre csak barátnak!
Minden testi kontaktus nélkül. Jelige:
„Csak barátság”. (7605K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítása az otthonában!
Villámcsapott Tv-k javítása, szakvélemény kiállítása. Tel.: 0630-597-1530
Balaskó István. (7610K)

TÁRS
55/173/48 éves fiatalos megjelenésû, egyszerû, kedves, de komoly gondolkodású, õszinte, minden téren
megbízható nõ, kinek érdeklõdési témakörei: asztronómia, asztrozófia,

P.L.

Véradások idõpontjai
Magyar Vöröskereszt
2013.10.01. kedd 09:00 – 14:00 Kanizsa Plaza, Nk., Európa Tanács u. 2.
2013.10.03. csütörtök 14:00 – 17:00 Vasút - orvosi rendelõ, Nk.
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Az elmúlt hétvégén megkezdõdött a 2013/14-es nemzetközi szezon a kadét vívók számára is és a
lengyelországi Koninban rendezték a kardozók Kadét Európa
Körversenysorozatának elsõ állomását. Ezen a Nagykanizsai TE
1866 vívói (Dobó István, Flumbort Sára, Vernyel Sára, Kungli
Borbála) is indulhattak.
Férfi kardban száz fölötti, nõi
kardban ahhoz közelítõ, népes mezõny állt rajthoz a körverseny-sorozat startjánál. Magyar szempontból a konini versenyen férfi, illetve
nõi kardban húsz, illetve tizenhat
magyar vívó lépett pástra a tengerentúliakat is felvonultató rangos viadalon.
A kanizsaiak közül Dobó István
(képünkön edzõjével, Piecs Adriennel), Vernyel Sára, és Flumbort
Sára szépen vette a csoportküzdelmeket és felkerült a 64-es táblára.
A magyar küldöttségbõl a fiúknál
öt, a lányoknál négy magyar jutott
el a legjobb 32-ig, köztük Dobó,
aki ukrán ellenfelét gyõzte le magabiztosan. A 16-ba kerülésért Do-

bónak ismét egy ukrán jutott, akit
15-12- re megvert – ekkor a fiúknál
már csak két magyar került tovább.
A kanizsai kiegyensúlyozottan,
harciasan vívott és nagy küzdelem
után, szoros csatában 15-14-re
gyõzött orosz ellenlábasa ellen,
mellyel bejutott a 8-as döntõbe. A
fináléban elsõ asszóját fej-fej melletti csatában 15-13-ra vesztette el
amerikai ellenfelével szemben. Végül Dobó István ezzel a kadét európai viadalon az értékes 7. helyet
szerezte meg, amivel fontos pontokat is gyûjtött, így a hazai válogatási ranglista 2. helyére került.
– Dobó István a csoportmérkõzések alatti kisebb hibákat leszámítva
jól vette úgymond az elvártakat –
fogalmazott Piecs Adrienn, a vívó
trénere. – Másnapra úgy láttuk, nagyobb volt benne a tûz – talán köszönhetõ ez annak is, hogy a múlt
heti hazai válogató nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük – és bizonyítani akart. A táblán végig szoros
asszói voltak, volt, hogy elõnybõl,
volt, hogy hátrányból vívhatott.
Ezeken a jövõben mindenképp javítani szeretnénk. Jó vívókat gyõ-

zött le, hiszen az oroszok és ukránok is mind nagy vívónemzetnek
számítanak kardban. Az amerikaival szembeni asszó is meglehetett volna, de Isti egy kicsit szerintem fejben elfáradt. Persze abszolút
nem lehetünk elégedetlenek, a
megszerzett hetedik helynek is örülünk. Bízom benne, hogy ez a szép
eredmény még nagyobb lökést ad a

következõ versenyekre, mert hoszszú még a szezon.
A magyarok közül a legjobban
végül a kárpátis Darkó Botond
szerepelt, aki hatodikként zárt a
hetedik Dobó elõtt. A lányoknál
Flumbort Sára a 41., Vernyel Sára
pedig az 58. helyen zárt.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Dobó István döntõs helyen végzett Lengyelországban
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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
Október 9-én 16:00 óra (H-Sz-P: 16.00-20.00),
Október 12-én 08:00 óra (Szo-V: 08.00-12.00),

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

GKI fuvarozó, autóbuszvezetõ
ADR tanfolyam
Jelentkezési határidõ:

Október 9. (szerda) 12.00 óra
Vizsga: október 19. (szombat) 9.00 óra

