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Arad üzenete:

Önrendelkezési jogunkért
akkor is, most is kiállunk

Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hõsi halottainak
tiszteletére rendezett megemlékezést az önkormányzat az Aradi udvarban. Az Aradon kivégzett tizenhárom magyar tábornokra, gróf Batthyány Lajosra,
az elsõ felelõs magyar kormány
miniszterelnökére és egyben
olyan eseményekre emlékeztek,
amikor népünk jövõjéért tenni
akartak, áldozatot vállaltak legjobbjaink.
– A sztereotip európai közvélemény úgy tarja, hogy mi, magyarok szentimentálisak és lázadók
vagyunk. Történelmünkben keresve a választ, ezt a megállapítást tények sora látszik megerõsíteni. Hiszen nemzetünk története Bocskai
Istvántól kezdõdõen 1956-ig felkelések, forradalmak, szabadságharcok láncolata, az állandó lázadásé, küzdelemé. És tény az is,
hogy a közép-kelet-európai változásokban – a vasfüggöny lebontásában is – mi vittük a prímet –
mondta köszöntõbeszédében Cse-

Kövessen minket
okos telefonján is

resnyés Péter polgármester, majd
hozzátette lázadásainkat minden
esetben valamilyen, a nemzet létét
vagy jövõjét veszélyeztetõ ok váltotta ki.
Cseresnyés Péter visszaemlékezve elmondta, egy vértelen forradalom eredményeként 1848 áprilisában megszületett az az alkotmány,
amely lerakta a modern polgári
Magyarország alapját. Egyúttal pedig lazította Magyarországot a
Habsburg birodalomhoz fûzõ köteléken. Az ország áprilisi alkotmányában megfogalmazott belsõ függetlenség, valamint ennek garanciája: az elsõ felelõs magyar kormány révén csupán új alapra fektette Magyarország és a birodalom
akkor már 300 éves együttélését.
A bécsi udvar azonban nem tolerálta ezt a – különben mindkét fél
számára elõnyös – önmérsékletet.
Megbízható híve, Jellasics segítségével elõbb a horvát nemzeti mozgalmat fordította szembe a magyar
forradalommal, majd annak eredménytelensége láttán nyíltan is hadat üzent Magyarországnak, azzal

XXV. évfolyam 33. szám
2013. október 10.

a világos céllal, hogy szûkítsen az
áprilisi alkotmány polgári és demokratikus szabadságjogain, s
hogy Magyarországon visszaállítsa a korábbi állapotot. Az udvar
Magyarországot, a császári seregek támadásával, belekényszerítette a háborúba.
– Nem akarok napi politikai párhuzamot vonni, de, sajnos, a történelem, mint már annyiszor, ismétli
önmagát. Jelen korunkban sem
akar Magyarország elszakadni az
Európai Unió által megtestesített
közös értékektõl. Nem, hiszen Európa része vagyunk, és a korábbi
századokban nagyon sokat tettünk
Európa védelméért, mindazokért
az értékekért, amelyek összekötnek bennünket. Az önrendelkezéshez való jogunkért azonban kiállunk, hiszen Magyarország nem
gyarmat, nem a brüsszeli bürokraták játszótere, nem a mohó multik
aranybányája. Magyarország a
magyaroké, s annak kell történnie,
ami a magyarok javát szolgálja –
emelte ki a polgármester.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta, az 1848-49-es küzdelem
megítélése magyar részrõl kétségkívül nem volt egységes. A résztvevõk döntõ többsége azonban a
harcot önvédelmi háborúnak tekintette, amelynek végsõ célja az
1848-as áprilisi törvények védelme illetve elismertetése az udvar
részérõl.
Változást 1849. április 14-e, a
Habsburg-ház trónfosztása és az
ország függetlenségének kikiáltása
hozott. A függetlenségi nyilatkozattal az önvédelmi harcból de jure
szabadságharc lett, a megegyezés
Ausztriával pedig lehetetlené vált.
Bécs maradéktalanul gyõzni akart,
leverve a „rebellis magyarokat”, s
miután 1849 áprilisában bebizonyosodott, hogy ezt önerõbõl nem
tudja megtenni, az udvar az orosz
cárhoz fordult segítségért. Európa
két nagyhatalmának együttes, két
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
és félszeres katonai túlereje õszre eldöntötte a magyar önvédelmi
harc, a szabadságharc kimenetelét.
– Ezen a hétvégén történelmi
emlékhelyeken vagy szobrok,
emlékmûvek elõtt hajtunk fejet,
és tisztelgünk 1848-49 hõsei és
mártírjai elõtt. Kegyelettel, tisztelettel. Nagykanizsán az elmúlt
években több szobrot is emeltünk, és nem lenne jó, nem szeretnénk, ha ezek a szobrok ledõlnének. Nemzetünk ezer éves
fennállása alatt kiállta az ellenséges viharokat. Petõfivel együtt
mondhatjuk: „Isten csodája, hogy
még áll hazánk.” De ne csak Istenben bízzunk, hanem, úgy, mint

az aradi vértanúk, ’48-49 hõsei,
tegyünk is érte valamit – zárta beszédét Cseresnyés Péter.
A polgármester beszédét követõen a város vezetõi, a politikai pártok, egyesületek, intézmények, civil szervezetek vezetõi, képviselõi koszorút helyeztek el gróf Batthyány Lajos emlékmûvénél. Az ünnepi megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárult. Az ünnepség a Hevesi Sándor Általános Iskola diákjainak közremûködésével zajlott.

A hazafiúi jóérzés
emlékezete –
felavatták Gábor
Áron szobrát
Az 1848/49. évi forradalom és
szabadságharc hõsi halottainak
tiszteletére rendezett megemlékezés napján avatták fel ünnepélyesen a szabadságharc legendás
ágyúöntõje, Gábor Áron szobrát
az Ipari Parkban. A szoboravató
ünnepségen közremûködött a
Magyar Honvédség 64. Boconádi
Szabó József Logisztikai Ezred
és zenekara valamint a Nagykanizsai Császár Huszárok.

Avatóbeszédében Balogh László, az önkormányzat Oktatási Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke kiemelte: elsõsorban
az aradi vértanúkra emlékezünk
ezen a napon, s büszkék vagyunk
arra, hogy voltak ilyen világraszóló hõseink. Ezért nem gyászünnep

2013. október 10.
ez valójában, hanem a hazafiúi jóérzés emlékezete. S mi itt Nagykanizsán ezt szeretnénk még továbblépni, amikor Gábor Áron 1848-as
hõsiességét városunkhoz is kötve
aktualizáljuk. Köszönet érte, hogy
Kaposvárról is eljöttek a vendégek.
– 2013. március 15-én egyszer
már felavattuk ezt az újra megtalált szobrot – emlékeztetett Balogh László –, de akkor kaposvári vendégeink a nagy hó miatt
nem tudtak eljönni hozzánk. Így
igazán rendjénvaló, hogy ismét
ünnepeljünk március 15. és október 6. kifeszített „szivárványsugarában”. Az ünnep attól is jó, ha

pesek lemondani legnagyobb kincsükrõl, az életükrõl.
Jómagam örülök, hogy itt, a Gábor Áron laktanya korábbi helyszínén ismét áll és figyelmeztet a dicsõ 1848-ra ez a szobor – jegyezte
meg a bizottsági elnök, majd Gábor
Áron életútjának, élethelyszíneinek
felidézését követõen hangsúlyozta:
mi kanizsaiak büszkék lehetünk arra, hogy 1848-49 emléke elõtt méltó monumentumoknál – az Aradiudvarban, a Székely-kertben, a Deák téri Petõfi szobornál és most már
itt, a Gábor Áron szobornál is fõt
hajthatunk. Városunk identitásának
fontos része a katonai hagyományok ápolása és nemzeti múltunk

minél bõvebb. Ezért kerestük az
alkalmat most is, hogy a kaposvári Füredi úti laktanyának így is
megköszönjük a visszaadott Gábor Áron szobrot. Megtehették
volna, hogy nem adják vissza, de
õk a szomszédvárban barátilag és
testvérileg álltak hozzá ezen érdekes rendszerváltó katonavárosi
történethez.
Október 6. emlékünnepén a
múltra való emlékezés a nemzeti
jövõ iránti elkötelezettséget jelenti
– folytatta a szónok. – Nem a szomorúságra emlékezünk elsõsorban, hanem az erkölcsi tartás és
erõ miatt, amely az aradi 13 önfeláldozásából árad. Jó, hogy van aradi emlékmûvünk itt Kanizsán, és
most már ismét Gábor Áron szobrunk, ahol újra átélhetjük magyar
nemzeti létünk sorsáldását a sorscsapásban is…
E nap példa arra, hogy mindig
lesznek emberek, akik a szabadság
eszméjét vallva, ezért küzdve ké-

megõrzése, ezt jól szolgálja ezen
szobor újraállítása.
Ma talán nem kell életünket áldozni a hazáért, de amíg lesz magyar, mindig égbekiáltó példa lesz
az aradi 13 és az 1848-as vértanúk
bátorsága és kiállása pátriánkért.
Ma lehet, hogy kevésbé kellenek a
hõsök, de a közösségeinkért áldozatot hozó emberekre ugyanúgy
szükség van – mondta befejezésül.
Az ünnepség koszorúzással zárult.
A város önkormányzata, a Berzsenyi Polgári Kör, valamint a Nagykanizsai Honvéd Egyesület koszorúját hagyományõrzõ huszárok helyezték el az emlékmû talapzatánál.

Nem vész el egy
csöpp az ontott
vérbõl
Nagy várakozás fogadta a
Munkás utca és a Kazanlak körút mentén a Dobri Lajos vezette
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Ez utóbbiak is szép számmal
hallgatták az iskola nyolcadikosainak Dékány Beatrix által betanított mûsorát és benne a Dóróné
Kónya Zsuzsanna felsõs kórusa
által énekelt öt darabot, mellyel
diáktársaik elõtt is megismételték az Aradi udvarban elhangzottakat.
A mûsor tapssal fogadott zárszava: „De hogy eladják a magyar
hazát, / S a szent földbõl üssenek
rabtanyát, /Azt nem tûrjük soha.”
után Dénes Sándor alpolgármester
egyaránt szólt a fiatalokhoz, s a lélekben fiatalokhoz:
Azon a napon a forradalmunkat és szabadságharcunkat vérbe
fojtó önkény az aradi vár sáncában a bosszú és elrettentés szándékával kivégeztette szabadságharcunk tizenhárom tábornokát.
Lõpor és golyó általi halállal halt
(reggel fél hatkor): Lázár Vilmos,
fõtiszt (ezredes), Gróf Dessewffy
Arisztid, tábornok, Kiss Ernõ, tábornok, Schweidel József, tábornok. Kötél általi halállal halt
(reggel hat óra után): Lovag
Poeltenberg Ernõ, tábornok, Török Ignác, tábornok, Lahner
György, tábornok, Kneziæ Károly, tábornok, Nagysándor József, tábornok, Gróf LeiningenWesterburg Károly, tábornok,
Aulich Lajos, tábornok, Damjanich János, tábornok, Gróf Vécsey Károly, tábornok. Százhatvannégy év telt el, de neveiket
évrõl-évre százszor és ezerszer
soroljuk föl ezen a napon. Mert a
gyász fájdalmát enyhíti ugyan az
idõ, de az emlékezés kötelességét, amit az utódokra, ránk rótt,
azt nem mulasztja el. Mondják:
aki nem ismeri a múltat, nem
méltó a jövõre sem. Az aradi vértanúk súlyos örökséget hagytak
ránk. Olyat, amelyhez méltónak
kell lennünk. Arad gyertyái az erkölcsi példát világítják meg nekünk. Arad gyertyái napjainkig
világítanak, a hõsök élete és halála ma is példaérték.

B.E. - K.H. - V.M.

Jubileumi idõsek hete Kanizsán

Fotó: Bakonyi Erzsébet

hagyományõrzõ huszárokat, s
az õket követõ gyermeksereget.
A városi ünnepség délutáni része, immár hetedik alkalommal
a Székely kertben emlékfenyvest
létrehozó hevesis tanulóifjúságé
éppúgy, mint a környéken lakó
felnõtteké.
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Az egész héten át tartó tizedik
„Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét programsorozat Dénes
Sándor alpolgármester jubileumi megnyitójával és az idõsek
kulturális bemutatójával vette
kezdetét a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében.
– Az elmúlt esztendõben, a Generációk évében, Nagykanizsa hitet tett az aktív idõskor mellett, hiszen azt valljuk: az ezüst generációra szükség van a város mindennapjaiban, szükség van a közösségépítésben és -teremtésben,
szükség van a felhalmozott tapasztalatokra, amelyekre a következõ
generáció is alapozhat, és folytathatja a megkezdett munkát – ezekkel a szavakkal üdvözölte a megjelenteket az alpolgármester. Ezt követõen hangsúlyozta, városunk
számon tartja és megbecsüli azokat, akik az elmúlt évtizedekben,
munkájuk, esetleg társadalmi szerepvállalásuk nyomán hozzájárultak a város és a közösség elõrelépéséhez, akik hittel formálták és
alakították Kanizsa mindennapjait.
Ezért köszönettel tartozunk nekik.
A rendezvénysorozat azt a célt
szolgálja, hogy különféle programokkal köszöntsék városunk idõseit. Az Idõsek Hete az idõs emberekrõl, elfogadásukról, támogatásukról, szeretetükrõl szól, és arról,
hogy társadalmunknak õk is hasznos tajgai, és mindannyiunknak
nagy szükségünk van rájuk.
– Kanizsán már hagyomány,
hogy hivatalos formában is kifejezzük hálánkat, tiszteletünket,
megbecsülésünket és szeretetünket

azok iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztünk töltik
megérdemelt nyugdíjas éveiket.
Ez a mai nap tehát a Szeretet napja is – zárta megnyitóját Dénes
Sándor.
A fõ hangsúly a Nagykanizsán és
városrészein megvalósuló rendezvényeken idén is a zenén és a kultúrán volt. A programok sora a megnyitót követõ napon Nagykanizsán
az Idõsügyi Kerekasztal Konferenciával folytatódott, majd másnap
sportnappal és határokon átívelõ
kulturális és mûvészeti Ki - Mit Tud? vetélkedõ Zala Megyei fordulójával várták a szépkorúakat. Október 4-én a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban Ünneplõ idõsek
fotókiállítás nyílt, délután pedig ünnepi gálára várták az érdeklõdõket.
A gálamûsoron a város értékeit
megjelenítõ szólisták, csoportok
léptek fel, így az Orff Ütõegyüttes,
Baj Bianka versmondó, Zala Gyöngye Táncegyüttes, Kurta Lilla versmondó és a Farkas Ferenc Énekegyüttes. Az Idõsek bálja a Party
Duó közremûködésével zajlott.

Az idõseket
köszöntötte
a polgármester
Városunk polgármestere, Cseresnyés Péter az Idõsek Világnapja alkalmából sajtótájékoztató keretében köszöntötte a
szépkorúakat, a nyugdíjasokat.
Azt a nemzedéket, mely kemény
és kitartó munkával építette
Nagykanizsát és Magyarországot, hogy a ma aktív korosztály
tanulhasson, dolgozhasson.
– Nagykanizsán évek óta egy
hétig tartó rendezvénysorozattal
emlékezünk meg az Idõsek Világnapja alkalmából a szépkorúakról,
és hívjuk fel a figyelmet arra,
mennyire fontos az, hogy az egyes
korosztályok nagy megértésben éljenek és mennyire szükségszerû,
hogy meg is értsék egymás problémáit és segítsék egymást – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, az elmúlt három évben jelentõs
intézkedéseket hoztak helyben és
hozott a kormányzat is annak érdekében, hogy ez a korosztály biztonságban érezhesse magát, érezhesse, hogy a társadalom odafigyel
rájuk. Nem kell anyagi visszalé-

péstõl, az életminõségük romlásától tartaniuk.
A városunkban folyó tudatos,
idõsbarát munkát már többször elismerték az Idõsbarát Önkormányzat díj odaítélésével is, továbbá az
Idõsügyi Tanács jelentõs mértékben növelte aktivitását.
Ahogy Cseresnyés Péter elmondta, megbecsülni az idõseket
és gondoskodni róluk a politika erkölcsi kötelessége is. Nem térhet
vissza az a politika, amely ezt elmulasztotta, amely az idõseket,
ahelyett, hogy segítette volna, létbizonytalanságba taszította.
– A kormány – Európa számos
országával szemben – a válság ellenére megõrizte a nyugdíjak vásárlóértékét, sõt, még növelte is
azok összegét. Infláció fölötti
nyugdíjemelést tudtunk végrehajtani: a tavaly novemberi 1,6 százalékos nyugdíj-kiegészítés után idén
további 5,2 százalékkal magasabb
nyugdíjat kapott közel 3 millió ember – részletezte. Nemcsak összegében, hanem vásárlóerõben is többet ér a nyugdíj a rezsicsökkentésnek és az 1970-es évek óta nem látott rekord-alacsony inflációnak
köszönhetõen. Ezeken az intézkedéseken kívül teljesítették azon
ígéretüket, hogy 40 év munka után
nyugdíjba mehetnek a nõk. Ezzel a
lehetõséggel több mint 108 ezer
nõ, édesanya élt.
Emlékeztetõül kiemelte, januártól tíz százalékkal alacsonyabb a
földgáz, az áram és a távhõ ára, júliustól a vízdíj, a csatornadíj, a szemétszállítás, a PB-gáz, a szippantott szennyvíz és a kéményseprés
díja csökkent. Novembertõl pedig
már a tavalyi árnál húsz százalékkal kell kevesebbet fizetni az
áram, a gáz és a távfûtés áráért. A
kistelepülésen élõ, rászoruló idõsekrõl sem feledkeztek el, hiszen
nekik a szociális tûzifa program
segít, amelyre idén kétszer akkora
forrás jut, mint tavaly.
– Fontos azt is leszögezni, hogy
a Fidesz-KDNP-kormány nem
hagyja büntetlenül az idõsek sérelmére elkövetett bûncselekményeket sem. A júliusban életbe lépett
új Büntetõ Törvénykönyv minõsített esetté tette az idõsek sérelmére
elkövetett rablást, fizikai bántalmazást, kifosztást, sikkasztást és
csalást – emelte ki.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Varga Mónika

Szépkorúan is aktívan

Napjainkban Magyarországon minden ötödik ember idõskorúnak minõsül, tehát betöltötte már a 60. életévét. Az ebbe a
korcsoportba tartozók legtöbb
esetben életkori, fizikai, mentális
sajátosságaikból, a társadalomban betöltött szerepüknél fogva,
valamint egészségügyi állapotuk,
sokszor magányos életmódjuk és
anyagi lehetõségeik miatt kiszolgáltatottabbak. Ezért rendkívül
fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, törõdjünk velük, egyszerûbbé tegyük mindennapjaikat, hiszen nagyon sokat köszönhetünk
nekik.
Ebben a munkában, városunkban tevékeny részt vállal az Idõsügyi Tanács (IT), melynek alelnöke Boa Sándor, aki a fiatalokat is
szeretné bevonni a tanács munkájába. Boa Sándor egy Kerka menti
kis faluban, Kislakosban született.
Az általános iskola felsõ tagozatát
Lovásziban, a MAORT iskolában
végezte el, majd a gimnáziumot
Nagykanizsán járta ki. Egyetemi
oklevelét 1962-ben szerezte meg a
Soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen. Ezt követõen az akkori
Dél-Zalai Állami Erdõgazdaságnál
kezdett el dolgozni, mûszaki vezetõként, erdészetvezetõként, majd a
jogutódtól 1994-ben mûszaki osztályvezetõ fõmérnökként ment
nyugdíjba.
– Nyolcadik éve már, hogy az
Idõsügyi Tanácsban tevékenykedem. Városunk vezetése 2007-ben
kért fel arra, hogy vegyek részt az
újjáválasztott tanács munkájában.
A felkérést elfogadtam, hiszen
foglalkoztattak az idõseket érintõ

problémák, elsõsorban a szociális
kérdések, így az idõs emberek
megélhetése, esetleges magányosságuk, valamint napi gondjaik.
Kezdetben az IT titkára voltam,
késõbb a társelnöke, majd alelnöke
lettem – emlékezett vissza Boa
Sándor.
Az idõseket érintõ kérdésekben
az IT a polgármesterrel és az önkormányzattal együttmûködve
hozza meg döntéseit és tesz javaslatokat olyan helyi rendeletek alkotásánál, melyek azt szolgálják,
hogy minél jobban érezzék magukat a szépkorúak Nagykanizsán.
A szociális kérdések felderítése
és megoldása céljából minden hónapban fogadóórát tartanak. Az elmúlt években sikerült elérniük azt,
hogy az arra rászorulók egy részének ingyen gyógyszereket biztosítsanak a gyógyszertárak és gyógyszerészek jóvoltából, napjainkban
már közel négyszázezer forint értékben.
– Fontos megjegyezni, hogy az
idõsek ugyanolyan gyámolításra
szorulnak, mint a gyermekek,
azonban a társadalom másként viszonyul hozzájuk. A gyermekeket
dédelgetik, puszilgatják, míg az
idõseket ellátják, gondozzák.
Nagy a különbség – hangsúlyozta
az alelnök, majd hozzátette, az
idõs korra már nagyon korán el
kell kezdeni készülni.
Az IT az Egyesített Szociális Intézménnyel közösen most már tizedik éve az önkormányzat és külsõ támogatók segítségével megrendezi az egy héten át tartó „Idõsekért Nagykanizsán” Ünnepi Hét
programsorozatot, mellyel a szép-
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korúaknak szeretnének színes kulturális és zenés kikapcsolódási lehetõséget biztosítani. A program
minden évben rendkívül népszerû
az érintett korosztály körében.
Az IT a közel egy éve hozott
rendeletre is reagált, miszerint
azoknak a diákoknak, akik szeptemberben kezdték meg középfokú tanulmányaikat a 9. évfolyamon, a következõ három tanévben
összesen legalább 50 óra szociális
vagy karitatív tevékenységet kell
végezniük. Ennek támogatása érdekében az önkormányzat segítségével szeretnék felkutatni azokat a
80 év feletti embereket, akiknek
segíthetnének, akár felolvasással
vagy bevásárlással. Még év végéig
küldenek az ebbe a korcsoportba
tartozóknak egy levelet, melyben
megkérdezik, van-e olyan problémájuk, amelyben a segítségükre
lehetnének. Ennek köszönhetõen
teljesülhet az iskolai közösségi
szolgálat célja, hogy a fiatalok jobban figyeljenek oda embertársaikra, és erõsödjön bennük a társadalmi érzékenység, továbbá az idõsek
mindennapjait is megkönnyíthetik.
Az Idõsügyi Tanácsban betöltött
alelnökségén túl a Zala Megyei
Idõsügyi Tanácsnak 2008-tól tagja
és jelenleg alelnöke, valamint a
2013-ban alakult Közösségfejlesztési és Tehetséggondozási Munkacsoport elnöke. Utóbbiban feladatuk az idõsek tapasztalatainak felhasználása a fiatalok felé, továbbá
szeretnék a fiatal korosztály számára megteremteni azt a lehetõséget, hogy segítséget nyújthassanak
az idõseknek. Céljuk, hogy a generációk között megteremtsék a kapcsolatot. Erre példa a közelmúltban hagyományteremtõ céllal
megszervezett Kitûnõk Találkozója elnevezésû rendezvény is, mely-

re az idén kitûnõ eredménnyel
érettségizett diákokat hívták meg
és a generációk együttmûködésének, együttgondolkodásának a jegyében zajlott.
Ahogy Boa Sándor hangsúlyozta, fontos a fiatalok és az idõsek
közti jó kapcsolat kialakítása, és a
kölcsönös megértés. Nem tartja
helyesnek azt a magatartást, amikor az idõsek felülrõl szólnak le a
fiatalokhoz. Sehova nem vezet a
„bezzeg a mi idõnkben” kezdetû
mondat, hiszen napjainkban más a
technikai és a társadalmi berendezkedés is. Rengeteg olyan dolog
van, amire jó felhívni a fiatalok figyelmét. Egyrészt a tapasztalatokra és az úgynevezett örök értékekre, továbbá arra, hogy a szabadság
ne legyen szabadosság. A szabadság egy eszköz a boldoguláshoz és
az emberi méltóság kiteljesítéséhez, melynek megõrzése nagyon
fontos. Az idõsek is rengeteg dologban kérhetik a fiatalok segítségét, fõleg a technika terén.
Ezeken a feladatokon túl, az alelnök a polgármester megbízásából szívesen vett és vesz részt városunk zöldterületeinek megóvásában, különös tekintettel az idõs
fák megvédésére, ugyanis egy 80100 éves tölgy vagy platán nem
pótolható egyik napról a másikra.
– Ezek a fák nem csak a levegõ
minõségét javítják, hanem esztétikai élményt is nyújtanak mindenkinek, a kisgyermekektõl az idõs
emberekig. Generációkat kötnek
össze, méltóságot sugallnak. Leszálló és átszálló helyként szolgálnak a madarak számára, és
megannyi parányi élõlény otthonai, menedékei – zárta Boa Sándor.
V.M.

Nagykanizsa városrészeiben is megünnepelték az idõseket
Miklósfán, a Mindenki Házában Sajni József önkormányzati
képviselõ és Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte az idõseket, akik az Egészségügyi Alapellátási Intézmény munkatársainak közremûködésével egészségügyi szûrésen is részt vehettek.
Ezt követõen a Miklósfai Általános Iskola tanárai és diákjai ünnepi mûsorral kedveskedtek a szépkorúaknak, akiket a vendéglátást
követõen Major Lajos tangóharmonikás szórakoztatott.
Bajcsán, a kultúrházban Tóth
Nándor önkormányzati képviselõ

köszöntötte az Idõsek napján egybegyûlteket, majd kultúrmûsor,
vacsora, közös nóta és tánc zárta
az estét.
A Fakosi kultúrházban Jerausek István önkormányzati
képviselõ ünnepi gondolatai
után színes mûsorral köszöntötték az „ezüstkorúakat”. Az estet
jó hangulatú ünnepi vendéglátás
zárta.
A bagolai kultúrházban is változatos programmal várták az
ünnepelteket. Az érdeklõdõk
egészségügyi szûrésen is részt
vehettek. Az ünnepelteket Cse-

resnyés Péter polgármester köszöntötte, majd az ünnepi vendéglátáshoz zenés mûsorával a
Vigadó duó nyújtott kellemes kikapcsolódást.
A kiskanizsai Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házban Cseresnyés Péter polgármester és
Dénes Sándor alpolgármester,
önkormányzati képviselõ üdvözölte a Kiskanizsán élõ idõseket, akiket szintén kultúrmûsor, vacsora, közös nóta és tánc
várt a jubileumi „Idõsekért
Nagykanizsán” Ünnepi hét alkalmából.
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Múzeumok Õszi Fesztiválja a kanizsai múzeumban

A világ madarai
bélyegeken

A múzeum legyen mindenkié

Sajtótájékoztatón ismertette
Száraz Csilla igazgató a Múzeumok Õszi Fesztiválja országos
rendezvénysorozat keretében a
Thúry György Múzeumban zajló színes programokat, továbbá
beszámolt az intézményt érintõ
szakmai hírekrõl is.
– A Múzeumok Õszi Fesztiválja
az egyik legrangosabb országos
rendezvénysorozat, mely 93 település, 170 intézményében valósul
meg és 1514 programmal várják a
látogatókat szeptember 30. és október 27. között – kezdte a tájékoztatót Száraz Csilla. Hozzátette, a rendezvénysorozatot immár hetedik
alkalommal szervezi meg a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, mely pályázat útján támogatja a résztvevõket, így városunk múzeumát is.
Az õszi fesztivál alatt szakmai
programokkal várják az érdeklõdõket, továbbá tárgydoktor rendel,
a diákok buli elõtt és a pincétõl a
padlásig témakörhöz csatlakoztak.
A programok sora Pápai Sarolta
A Dél szenvedélye – Barangolás

Macedóniában címû elõadásával
vette kezdetét, majd október 9-én a
Kincskeresõ Kalandtúra elnevezésû játékos vetélkedõ zajlott.
Október 17-én fõleg a kicsiknek
kedvezve rendezik meg a Nagyanyáink, dédanyáink becses óságai elnevezésû zenés, játékos ismerkedés a
múzeumi tárgyakkal elnevezésû
programot, melyben a Vabababa Mûvészeti Egyesület mûködik közre. Ezt
követõen, 14-én Múzeumi barangolás lesz, melyet a Rögzített pillanatok
– Egyesületi élet Kiskanizsán a 1920. században címû kiállítás megnyitójával kötnek össze.
A fenti programokon túl iskolai
csoportoknak tartanak múzeumpedagógiai foglalkozásokat októberben, továbbá sor kerül a restaurált
Kórházi Kápolna Szent Lujzát ábrázoló üvegablak átadó ünnepségére is november közepén.
– A területi múzeum státuszt
visszakapta a múzeum a fenntartó
kérésére és hatékony támogatásával a szakmai feltételek maradéktalan teljesítése mellett – jelentette
be a múzeum igazgatója. Így a jö-
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võben a www.tgym.hu interaktív,
folyamatosan frissülõ önálló honlapon tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Még a tavalyi évben elkészült
egy, a telefonra letölthetõ hangos
kiállítás vezetõ, mely az Emberek,
utak, kapcsolatok – Dél-Zala évezredei címû állandó kiállítás megtekintése közben vehetõ igénybe.
Ennek továbbfejlesztett változata a
fülhallgatón (MP3 lejátszó) hallgatható hangos tárlatvezetés.
Még október 15-ig tekinthetõ meg
a Nagykanizsától a Donig elnevezésû kiállítás, melyre mindenkit sok
szeretettel várnak. Ezen kívül látogatható az Emberek, utak, kapcsolatok – Dél-Zala évezredei állandó tárlat, valamint a „Tengerre magyar” –
Fiume magyar emlékei is. Külön vitrinben helyezték el a hónap mûtárgyát, melyet kéthavonta frissítenek.
Jelenleg a kanizsai országzászló
hímzett címerképe tekinthetõ meg.
A Fõ úti múzeumba szerdától
vasárnapig várják az érdeklõdõket
10.00 és 17.00 óra között.
V.M.

A HSMK Én hobbim sorozatában Sámoly Attila A világ
madarai bélyegeken címû
gyûjteményét láthatják az
érdeklõdõk az intézmény
földszinti elõcsarnokában. A
kiállítást Benedek Miklós, a
Kaán Károly Természetvédelmi Egyesület elnöke nyitotta meg.
Sámoly Attila a bélyegekkel
már gyermekkora óta foglalkozik, de komolyabban 14 éve
gyûjti a magyar bélyegek mellett a világ minden tájáról a madarakat ábrázoló bélyegeket.
Ebbõl a gyûjteménybõl igyekezett kiválasztani a „kiállításbarátabb” nagyobb méretû,
szebb rajzolatúakat, valamint a
gyûjtõk számára ismertebb és
pár ritkább, érdekesebb – 200
darab és néhány díszborítékon
lévõ – bélyeget.
A tárlat október 25-ig tekinthetõ meg.
B.E.

Október 19-én gasztronómiai rendezvény sorozat veszi kezdetét
a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban. A már sokak által ismert és kedvelt Tortafesztivál 2012-ben két rendezvénnyel bõvült:
októberben a Pogácsa Mulatsággal, decemberben a Karácsonyi finomságok és Mikulás nappal.
Milassin Tamás, a rendezvényeknek otthont adó Kanizsa Centrum
Bevásárlóközpont marketing vezetõje elmondta: az elmúlt években az
élettudatosság, a kultúra és a kötetlen jó hangulat jegyében több olyan
fesztivált is rendeztek, melyek látogatottsága kimagasló volt. Ebbõl is
látszik, hogy az embereknek igényük van olyan jellegû rendezvényekre, amelyek szem-szájnak ingerei.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre október 19-én a Pogácsa Mulatság elnevezésû rendezvény. A fesztiválra folyamatosan várják a
jelentkezéseket egyénileg vagy csapatban. Cégek, családi-baráti társaságok, egyesületek, iskolák akár több kategóriában indulhatnak, az édes, sós
ízektõl a reform ízeken át, illetve újdonságként, a paleolit étkezési elvek
alapján készített finomságokkal is nevezhetnek. Az idei évben nem csak
amatõr, hanem profi kategória is indul, így vendéglõsök is indulhatnak és
ezen a helyszínen is bõvíthetik kapcsolataikat a kanizsai lakossággal.
A rendezvényre kész pogácsákat, stanglikat várnak, melyet a nevezõk egy
részükre biztosított asztalon tálalhatnak a zsûri és a látogatók kóstoltatására.
Nevezési díj nincs. A látogatók kóstolójegy megvásárlásával ízlelhetik meg
a finomabbnál finomabb pogácsákat, stanglikat. Az elkészített étkeket szakmai zsûri bírálja el. Minden kategória dobogós helyezettje díjazásban részesül , minden csapat kap valamilyen ajándékot a részvételért.
A látogatók szórakoztatásáról zenés-táncos-énekes produkciók, bemutatók minden korosztály érdeklõdését megcélzó kísérõ programok
gondoskodnak.
Jelentkezési határidõ a Pogácsa Mulatságra október 15-ig a
judit@matrixmm.hu e-mail címen. Bõvebb információ: 0670/3418853 kapható.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Rezsicsökkentési bizottság Nyertes pályázatnak
köszönhetõen biztosítanak
élhetõbb körülményeket

A megyék közül az országban
elsõként rezsicsökkentési bizottságot hozott létre a Zala Megyei
Államigazgatási Kollégium – tájékoztatta a Zala Megyei Kormányhivatal az MTI-t.

A zalai államigazgatási kollégium csütörtöki ülésén döntött a rezsicsökkentési és költségvetési bizottság létrehozásáról. A grémium
feladata egyebek mellett, hogy javaslatot készítsen a rezsicsökkentésrõl szóló jogszabályok végrehajtásának Zala megyei ellenõrzé-

sére, értékelje ezen ellenõrzéseknek a tapasztalatait, illetve együttmûködjön a rezsicsökkentési intézkedések végrehajtása érdekében az érintett közszolgáltatókkal
és országos hatáskörû szervekkel.
A bizottság elnöke Sifter Rózsa, a
Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatója lett. További hat tagot választottak a grémiumba, amelyben a kormánymegbízott felkérésére tanácskozási jogú tagként szerepel Vigh László, Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter (valamennyien Fidesz-KDNP)
országgyûlési képviselõ.

Bár még nem írták alá a támogatói szerzõdést, de a hivatalos értesítést már kézhez kapták, miszerint városunk megnyerte a Nyugat-Dunántúli
Operatív Programhoz benyújtott projektet. Ennek köszönhetõen 412,5 millió forintot fordíthatnak szociális célú városrehabilitációra.

Ahogy Cseresnyés Péter polgármester elmondta, a program keretében újítják fel a városi uszodát,
illetve Kanizsa ligetvárosi részén
egy óvodát, járdát és közvilágítást
építenek ki, térfigyelõ kamerákat
helyeznek el és huszonnégy lakást
renoválnak.
V.M.

Álláspályázat - Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye - intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800 Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) álláshelyének teljes
munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti munkakör mellett történõ
betöltésére.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk
Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támogató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenõrzése azzal, hogy a fogyatékosok otthona és fogyatékosok gondozóháza ellátást nyújtó intézményegységek 2014. január 1. napjától állami átvételre
kerülnek. Az intézményvezetõ feladata a jogszabályokban meghatározott feladatok
magas szintû végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettség, azaz: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, konduktor, mentálhigiénikus, igazgatásszervezõ szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, gyógypedagógus.
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak - amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról, hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó részletes szakmai életrajzát,
- a képesítést igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hitelesített másolatát,
- az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját,
- közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a büntetlen elõéletet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pá-

lyázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken és a döntéshozó
Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén - amennyiben nem
mentesül letételének kötelezettsége alól - vállalja annak a kinevezést
követõ 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén eleget tesz
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvõképességet kizáró vagy
korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2014. január 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2014. január 1 - 2018. december 31ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével
- 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 8.
A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történõ közzététel idõpontja: 2013.
október 8.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen hallgatja
meg. A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést a kiírt feltételeknek megfelelõ
pályázók meghallgatásával a Szociális és Egészségügyi Bizottság, a pályázók meghallgatása nélkül az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja.
A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése mint munkáltató dönt,
amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált
Intézménye intézményvezetõi munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 31.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: dr. Borka
Beáta Marianna Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ
biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai elõkészítõ ülésen kell bemutatni.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) internetes
oldalán (https://kozigallas.gov.hu)
- Szociális Közlöny (www.kozlonyok.hu)
- Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja (www.nagykanizsa.hu)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
- Zala Hírlap önkormányzati oldalán
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Ebzárlat!
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a Zala
Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-ellenõrzõ Hivatala 2013. október 9-tõl 2013. október 28-ig tartó idõszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt
el Nagykanizsa közigazgatási területére.
2013. október 9-14. között a rókák repülõgépes veszettség elleni vakcinázását fogják elvégezni.
Az ebzárlat alatt álló területen tilos: az
ebeknek kóborolni (Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.), szarvasmarha, ló, juh, kecske legelõre
történõ kihajtása, ott tartózkodása.
Szervezett eboltásra pórázon történõ felvezetés engedélyezett!

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.10.15-én 16 órakor
személyautó
ELMÉLET DÍJA
CSAK 5000 FT!
2013.10.21-én 16 órakor
C, D, C+E
2013.10.28-án 16 órakor
árufuvarozó
és személyszállító GKI

Részletfizetés!
Ingyenes
tankönyvkölcsönzés!
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Lakossági tájékoztató a Központi Ügyelet mûködésérõl
Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa és a közigazgatásilag
hozzárendelt öt település (Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy,
Fûzvölgy, Homokkomárom) lakosságát, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás az alábbiak szerint történik.

is eltelhetnek (két település közötti távolságot is figyelembe
véve), mire egy adott vizsgálatra sor kerül.

HOL ÉS MIKOR ÉRHETÕ EL A KÖZPONTI ÜGYELET?

1. Rendelõben történõ ellátás
A betegek ellátása a Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. szám
alatti felnõtt és gyermek ügyeleti rendelõkben történik. Az ellátást az ügyeletes orvos és az ápoló végzi.
2. Telefonos segítségkérés, helyszínen (lakáson) történõ
betegellátás
A lakáson történt ellátást a 47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet
értelmében fekvõbeteghez, sérülthöz, folyamatos gyógykezelésre szoruló beteghez lehet kérni.
A lakosság az egységes, gyorsan elérhetõ sürgõsségi hívószámon kérhet segítséget. A mentõszolgálat ügyeletes diszpécsere
a hozzá beérkezõ hívásokat rögzíti és a szakmai kritériumok
alapján felállított sürgõsség függvényében dönt a riasztandó egységrõl (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentõegység, esetkocsi, rohamkocsi), és a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi
és legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.

Ellátási terület: Nagykanizsa, Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy,
Fûzvölgy, Homokkomárom. Helye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. (Bagolai sor felõl). Ügyeleti hívószám: 0692/321-000.
Ideje: hétköznap 16.00 - 07.30, hétvégén péntek 16.00-tól a
következõ munkanap 07.30-ig, ünnepnap 07.30 - 07.30.
Ebben az idõben lehet az ügyeleti rendelõben ellátásra jelentkezni, vagy a központi hívószámon keresztül segítséget kérni.
2012. március 1-jétõl a felnõtt és gyermek háziorvosi ügyelet
az Országos Mentõszolgálattal egységes irányítási rendszerben mûködik a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az
azonnali elérhetõség biztonságának javítása érdekében.

HOL TÖRTÉNIK ÜGYELETI IDÕBEN A BETEGEK ELLÁTÁSA?

MILYEN ESETBEN KÉRJÉK AZ ÜGYELET SEGÍTSÉGÉT?
MI

TÖRTÉNHET A BETEGGEL TELEFONOS SEGÍTSÉGKÉRÉS

A háziorvosi ügyelet fõ feladata az alapszintû sürgõsségi ellátás. Ez azt jelenti, hogy elsõsorban azoknak a háziorvosi
teendõknek a rendelési idõn kívüli ellátására szervezõdött, amelyek a következõ rendelési idõig nem halaszthatók, azaz elsõsorban frissen kialakult betegségek, vagy már
meglévõ betegség állapot-rosszabbodása esetén kell mindenképpen az ügyelethez fordulni, amikor azonnali beavatkozás
nélkül fennáll a tartós vagy maradandó egészségkárosodás
veszélye. Általában azokat az eseteket képes saját hatáskörében véglegesen ellátni, amelyek néhány órán belüli,
de nem azonnali ellátást igényelnek.
Hirtelen fellépõ súlyos panaszok, életveszélyes állapotok, balesetek, közterületi rosszullétek esetén a lakosság közvetlenül is
kérheti az Országos Mentõszolgálat segítségét a 104-es segélyhívó számon! Mindenképpen mentõt kell hívni az alábbi esetekben: vérzés, mellkasi fokozódó szorító fájdalom, beszédzavarral együtt járó végtagi ügyetlenség, eszméletvesztés.
Idült betegségek, egyszerû panaszok, halasztható esetekben
lehetõség szerint a rendes háziorvosi rendelési idõt vegyék
igénybe, hiszen ügyeleti idõben lényegesen nehezebben elérhetõ és kisebb számú a rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás lehetõségeink száma.

ESETÉN?

Indokolatlannak tekinthetõ az ügyelethez fordulás, ha
gyermekének, hozzátartozójának:
- enyhe náthája, kevés köhögése, csak hõemelkedése van,
vagy láza csillapítható,
- kevés nem terjedõ kiütése van, általános állapota jó, kullancsot kell kivenni,
- hasmenése, nem ismétlõdõ hányása, székrekedése van jó állapot mellett,
- receptírás céljából: a szokásos tápszere, állandó gyógyszere
elfogyott,
- inzulin beszerzésérõl idõben gondoskodjon,
- igazolás nem adható ki ügyeletben.

AZ ÜGYELETI BETEGELLÁTÁS SORRENDJE

Rendszeresen szedett gyógyszerek, tápszerek esetében gondoskodjanak a háziorvosnál idõben történõ felíratásáról.
Ügyeleti idõben csak újonnan szükségessé vált vagy életmentõ gyógyszereket tudunk felírni, kedvezményes
gyógyszerfelírásra nincs lehetõség.

A telefonszámon a mentõszolgálat ügyeletes diszpécsere jelentkezik be, aki felveszi az adatokat és a szakmai elõírásoknak megfelelõen kikérdezi a beteget. Fenti adatok ismeretében a diszpécser dönt a további teendõkrõl, melyek a következõk lehetnek:
- Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van
szüksége az irányítás ellátja tanáccsal vagy kapcsolja az
ügyeletes orvost.
- A beteget az ügyeleti rendelõbe irányítja.
- Az ügyeletes orvost a beteghez a helyszínre küldi, és a beteg ellátása ügyeleti idõben a beteg tartózkodási helyén fog
történni.
- Értesíti a Mentõszolgálatot, mely a helyszínre vonul, és a
beteget kórházba szállítja.
Fontos, hogy a sürgõsségi ellátásra szoruló személy vagy
hozzátartozója a lehetõ legpontosabban informálja a diszpécserszolgálatot, az egészségügyi személyzetet az aktuális
panaszokról, tünetekrõl és a lényegesebb kórelõzményi adatokról. Nagyon fontos a pontos cím megadása, illetve ha
van rá lehetõség valaki várja a kiérkezõ orvost.

Ügyeleti idõben a betegek ellátásának sorrendje sem a rendelõben, sem lakáson nem érkezési/bejelentési sorrendben, hanem úgynevezett sürgõsségi sorrendben történik. Azaz elsõként mindig a legsúlyosabb állapotú beteg kerül ellátásra.
A beteg számára súlyos, riasztó panaszok is lehetnek könynyebb megbetegedés, és enyhe tünetek is lehetnek súlyos állapot következményei. Ezért a beteg állapotának megítélése,
a sürgõsségi sorrend felállítása az ügyeletes orvos feladata.
Új beteg jelentkezése, vagy a már ellátásra jelentkezett beteg állapotának változása esetén az aktuális ellátási sorrend természetesen
módosulhat. Ezért igen fontos, hogy az ügyeleti személyzetet a beteg állapotának változásáról azonnal és pontosan tájékoztassák.
Mindez az enyhébb panaszokkal, stabil állapotban lévõ betegek esetén akár több órás várakozást is eredményezhet.
Türelmüket és megértésüket kérjük, hiszen ennek nem a betegek
felesleges várakoztatása, hanem a legsúlyosabb állapotú betegek
lehetõség szerinti leggyorsabb ellátására való törekvésünk az oka.

Igazolás csak az ügyeleti ellátásról adható.
Érdemes tudni és szem elõtt tartani, hogy a háziorvosi ügyelet, bár mindig igyekszik a lehetõ leghamarabb segítséget
nyújtani, reálisan nem képes az azonnali elérhetõség biztosítására, figyelembe véve azt, hogy egy felnõtt és egy gyermekorvos látja el kb.51000 ember sürgõsségi alapellátását, beleértve a rendelõi forgalmat és a környezõ öt településre kiterjedõ területi feladatokat. A hívások torlódása esetén akár órák

Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását.
Ne feledje! Az orvosi ügyelet indokolatlan hívásával a sürgõs,
azonnali ellátást, ezáltal egy másik ember életét veszélyeztetheti!
Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Alapellátási Intézménye

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

33.qxd

33.qxd
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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.

Alpolgármesteri fogadónap
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapja 2013. október 30-án (szerda) 8.3012.00 óráig lesz a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Álláspályázatok
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló NAGYKANIZSA NETTA - PANNONIA Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. (székhelye: Nagykanizsai Regionális Hulladéklerakó, nagykanizsai 01003 hrsz.) ügyvezetõi tisztségének betöltésére.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Nagykanizsa
Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Garay
u. 21.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése pályázatot hirdet.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában álló Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 35.) vezérigazgatói tisztségének betöltésére.
A részletes pályázati kiírások megtekinthetõk a www.nagykanizsa.hu / Felhívások
menüpontban.

(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)

2013. október 10.

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.

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.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
Tel./fax: +36/20-995-0700

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,
Tel./fax: +36/20-995-0700

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II.
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának „Mi a
pálya? – Jövõnk az ifjúság II.” címû projekt célja a városban
élõ, elsõsorban hátrányos fiatalok képességeinek, készségeinek fejlesztése, társadalmi integrációjának elõsegítése
annak érdekében, hogy minél sikeresebben felkészüljenek
a pályaválasztásra és lépjenek be a munkaerõ-piacra. A
program megvalósítási idõszaka 2011. október 15. – 2013.
november 30.
A projekt megvalósításában Nagykanizsa hat intézménye, szervezete
vesz részt: a Nagykanizsai Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ, a
Halis István Városi Könyvtár, a Kanizsai Kulturális Központ, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság. A programok kezdete óta havi
rendszerességgel projektmegbeszéléseken segítjük elõ a projektpartnerek együttmûködését. Létrehoztuk weboldalunkat (www.miapalyank.hu), melyen minden résztvevõ szervezet ifjúsági információs
pontként mûködik.
Megvalósult programjainak:
2013. szeptember 21. – Négyévszak Kupa
2013. szeptember 27. – Csillagok (b)ékessége Vendég: Béli Ádám
2013. szeptember 21. – Tinipress tanulmányút - Veszprém
Egy õszi napon kirándulni mentünk a Tinipress ifjúsági újságíró klubbal
Kanizsán gyülekeztünk a Kiskastély elõtt, 10 órakor. A barátnõmmel mentem, ezzel a zalaszentbalázsi iskolát képviseltük. Az úton
sokat beszélgettünk és gyönyörködtünk a balatoni tájban.
Az elsõ állomás a veszprémi egyetem, itt ebédeltünk. Az ebéd:
gyümölcsleves, rántott hús, párolt rizs savanyúság és a desszert:
piskótatekercs.
Aztán megérkeztünk a Sobri kalandparkba, ez Kislõdön van. A
környéken közkedvelt hely, sok
esküvõt és bulit is tartanak ott a
fiatalok. Rengeteg játékot és érdekességet láttunk. Kétféle
drótkötélpálya, hófánk-csúszda,
trambulin, rodeó bika, állatsimogató, lovagi vár és még sok más
játék is. Ezekre a játékokra a belépõ a helyi fizetõeszköz: a Sobri
bankó. Mi a hófánk-csúszdába és a lovagi várba mentünk szórakozni. A hófánk-csúszda egy dombtetõrõl indított, kiépített csúszdapályán lesikló óriás fánk alakú matrac. Három és fél órát töltöttünk önfeledt szórakozással. Hat óra körül elindultunk haza, amikor éppen eleredt az esõ és egy hatalmas szivárványt láttunk.
Nagykanizsára késõ este értünk, onnan apukám vitt haza minket,
már az autóban egymás szavába vágva meséltük élményeinket.
Nagyon jól telt ez a napunk és örültünk hogy az idõ is nekünk kedvezett.
Kovács Kincsõ és Pintér Sára, Piarista Általános Iskola

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

XXX. Négyévszak Kupa õsz
2013-09-21, Mindenki Sportpályája
A Kupa megfelelõ módon zajlott le, a Mindenki Sportpályáján (Kaán Károly u.1.). A borús, esõs idõ ellenére is 70-80
gyerek vett részt a rendezvényen, ahol jó hangulatban zajlottak a mérkõzések. 8 csapat jelent meg, akiket két 4-es
csoportra osztottunk. A csoportból az elsõ két csapat jutott
tovább.
A szendvics és a gyümölcs, valamint az üdítõ is elfogyott. A téli megmérettetést november elején szeretnénk megrendezni.

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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Kultúrszüret és falunap Miklósfán
ÚJ SZÍNHÁZBÉRLETEK
VÁSÁROLHATÓK A HEVESI
SÁNDOR MÛVELÕDÉSI
KÖZPONTBAN!
(Hevesi bérlet, Bródy bérlet és Rátkai
bérlet). A bérletek megvásárolhatók:
október 10-15. között, minden hétköznap 9-17.30 óráig. Részletes program,
további információ: www.kanizsakultura.hu

Október 10. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ NAGYKANIZSA
Fellépnek: Kõhalmi Zoltán és Dombóvári István.
Belépõdíj: 2500 Ft, a belépõjegyek elõvételben a nagykanizsai Tourinform irodában
(Csengery u. 1-3.), és a dumaszinhaz.jegy.hu
oldalon kaphatók.

Október 21. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Richard Baer: HITTED VOLNA? vígjáték. Az Orlai Produkció (Budapest) elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft.

Október 10. 9 óra
9 óra A Nagykanizsai Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének kulturális bemutatóval kibõvítettt éves
konferenciája. 13 óra Akadálymentesített eszközök bemutatója. A
belépés díjtalan.
Október 11. 9-17 óra
Roma Nemzetiségi Önkormányzatok találkozója a
rendõrséggel
Okt. 12. 12-17 óra
HORVÁT NEMZETISÉGI EST
Szervezõ: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Október 17-18.
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI - Tehetségkutató verseny felnõtteknek korhatár nélkül. Döntõ:
2013. október 17-18. Belépõdíj a
döntõre: 300 Ft.
Október 22. 18 óra
JÁTÉKBOLT - dráma 1 felvonásban. A Honvéd Kaszinó Színtársulatának jótékonysági elõadása.
Írta: Kurta Lilla és a Harmónia Társulat tagjai. Rendezte: Kurta Lilla.
Belépõdíj: felnõtt 500 Ft, diák 200 Ft.

Október 19. 18 óra
"Vendégségben a Kanizsa Big
Band-nél” - koncert. Vendég:
Misurák Tünde, színmûvész (Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

Október 17. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI! KLUB. Téma: Gmail újdonságai.
Október 18. 17.30 óra
ÁLOM ÉS VALÓSÁG - Galambosné Godinek Sarolta kiállítása
Október 19. 18 óra
NAGYKANIZSAI NÉPTÁNCOS
TALÁLKOZÓ

Október 12-én, szombaton, a
szüret és a kultúra jegyében várja Miklósfára az érdeklõdõket a
Miklósfai Városszépítõ Egyesület a társrendezõ mûvelõdési intézményekkel, iskolákkal karöltve. A II. Kanizsai Kultúrszüret
Fesztivált idén a falunappal egy
idõben tartják a városrészben.
Az esemény részleteirõl Dömötörffy Sándor egyesületi elnök, Farkas Tibor, a Kanizsai
Kulturális Központ-, valamint
Kámánné Szép Terézia, a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
igazgatója tartott sajtótájékoztatót a Mindenki Házában.
A házigazda Dömötörffy Sándor
elmondta, a program 14 órakor
zenés-táncos-dalos szüreti felvonulással indul a Mindenki Házától,
végignótázva a település utcáit.
A fesztivált 15 órakor Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ nyitja meg. A
fellépõk sorában többek között a
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Iskola és a
Miklósfai Általános Iskola növendékei, a Kanizsa- és a bajcsai
táncegyüttes, barantások, gólyalábasok, a miklósfai szirének, valamint musical elõadásukkal kaposvári színészek szórakoztatják
majd a közönséget. Nem marad el
a közös fõzés sem, finom falusi
étkek – vadpörkölt, babgulyás –

készülnek majd nagy kondérokban, de lesz kemencében sült rétes és pogácsa is.
Farkas Tibor ennek kapcsán kiemelte, szeretettel várnak mindenkit a kultúrszüretre, ahol a közmûvelõdési intézmények összefogásának köszönhetõen minden korosztály kedvére válogathat a falusi
étkekbõl, a kulturális és gasztronómiai ínyencségekbõl.
Kámánné Szép Terézia igazgató
megköszönte, hogy részesei lehetnek a Nagykanizsa vonzáskörzetéhez tartozó civil szervezetek és
kulturális intézmények példaértékû összefogásának. Megjegyezte,
talán a kulturális szakemberek is
lazíthatnak egy keveset, hiszen
nemcsak a szakmáról, hanem a barátkozásról is kell, hogy szóljon a

nap. A vasutas és olajos nyugdíjas
klubok tagjaival kiegészülve hatvanan jelezték érkezésüket a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házból.
Miklósfán lesz szombaton az
énekkar, a Pántlika Néptánccsoport, a Mamik Hagyományõrzõ
Dalkör.
– És természetesen még sokan
mások – vette vissza a szót Dömötörffy Sándor. – A kultúrszüret
egyedi alkalom lesz arra, hogy a
különbözõ intézmények csoportjai
egymással találkozzanak, ismerkedjenek. Széthúzó világunkban
különösen jó példa egy nagy közösség összefogására a szüret és a
kultúra jegyében meghirdetett rendezvény.
B.E.

Multifokális lencse AKCIÓ 20-30 %
Az akció 2013. október 31-ig érvényes.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ
Értékesítõ
Fuvarszervezõ
Kézi befejezõ varró
Asztalos
Nemzetközi gépjármû vezetõ
Darukezelõ
Esztergályos
Lakatos
Villanyszerelõ
Kárpitos
Marós
Autófényezõ
Autószerelõ
Szakács

felsõfokú
középfokú
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 csillagok szerint, ha a hétvégén elmegy a
palini vagy a miklósfai szüreti bálba, izgalmas
találkozásokban lehet része. Most ne azon
töprengjen, hogy várja a kerti munka, vagy a
takarítás, hanem válassza a szórakozást.

IV.20.–V.20. Bika
Ne csak az egészségét, hanem a kapcsolatát
is tegye egészségesebbé. Ne sajnálja az
anyagiakat a családjától, különösen a gyermekeitõl. A nehézségeket könnyebben legyõzheti, ha boldog családtagok várják haza.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ha már eldöntötte magában, hogy életének
melyik mozzanatára érdemes több figyelmet
fordítani a közeljövõben, akkor már jó úton
halad a változáshoz. Kikapcsolódásként
hívja el barátait egy szüreti mulatságba.

VI.22.–VII.22. Rák
Október elsõ heteiben kedvezõ alkalma nyílik tervei megvalósításához. Ennek érdekében nyugodtan kitárhatja szívét a barátainak.
Még attól a személytõl is kaphat segítséget,
akit nem tartott rokonszenvesnek.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Semmiképpen ne térjen el eredeti tervétõl. Legyen az lakásátalakítás vagy lakáscsere. Anyagi
gondjai nem lesznek, sikerül pénzt is tartalékolnia, csak legyen türelmesebb.Ahétvégi kikapcsolódáshoz itthon is talál számtalan lehetõséget.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Egy kisbaba érkezése a rokonságban felvillanyozza érzelmi életét. A babázás mellett
az õszi divat kerül érdeklõdése középpontjába. Adja át magát nyugodtan e foglalatosságnak, hiszen a széltõl is megóvják otthon.

IX.23.–X.22. Mérleg
Ha ön is úgy akarja, nem lesz ideje unatkozni a
hétvégén. Csupán annyit kell tennie, hogy felfrissíti baráti kapcsolatait, és igent mond invitálásuknak. Anyagi nehézségekkel nem kell számolnia, a csillagok támogatják elképzeléseit.

X.23.–XI.22. Skorpió
Nem muszáj mindig körültekintõen,
mindenki kívánságának megfelelõen végezni a dolgát. Lazítson egy kicsit, kikapcsolódásként akár elmehet barátaival
bulizni is a miklósfai szüreti bálba.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Ha úgy érzi, elhagyja társa, és emiatt bizonytalan az érzelmeiben, ne kínozza magát folyamatosan, mert könnyen depreszszióba eshet. Önmarcangolással, féltékenykedéssel nem oldhat meg semmit.

XII.22.–I.20. Bak
Ne legyen túlságosan komoly és visszahúzódó ismerõsei közelében, mert azt hihetik,
hogy valami miatt neheztel rájuk. Ha ajándékot kap valakitõl, ne azon törje mindjárt a
fejét, hogyan tudná viszonozni.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Új munkalehetõségek nyílnak meg ön elõtt
hamarosan. Ne döntsön mindjárt. Járja körbe a dolgokat, és ha biztos lesz magában, a
kitartásában, csak akkor változtasson. A hétvégét töltse el szüreti mulatságban.

II.20.–III.20. Halak
Fél szavakból is megértik egymást a párjával, de a hétvégén nem tudnak választani a
szórakozási lehetõségek közül. Döntsenek
gyorsan. A miklósfai kultúrszüreten mindent megtalálnak. Kultúrát és szüretet is.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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A Misina
Kupa
érmeivel

2013. október 10.

Dobó István helytállt a gödöllõi állomáson is

A Nagykanizsai Torna Egylet
1866 cselgáncsozói közül hatan
vettek részt a Pécsett megrendezésre került Misina Kupán.
A százhetvenhat indulóból a
kanizsaiak számos érmet gyûjtöttek, arany-, ezüst-, és bronzéremmel is gazdagabbak lettek.
A legkisebbek között 24 kg-ban
Varga Márton három ellenfelét
ipponnal gyõzte le és végzett az
elsõ helyen. Az élete elsõ versenyén induló Köveskáli Regõ a D
korcsoport 32 kg-os (6 fõs) mezõnyében két gyõzelemmel és két
vereséggel a harmadik helyet szerezte meg.
Ugyancsak a D korosztály 36
kg-os súlycsoportjában indult Kovács Olivér, aki hat indulót felvonultató mezõnyében lett elsõ magabiztos technikai fölénnyel.
Diák C korosztály 45 kg-ban
Varga Zoltán a második helyet
szerezte meg két gyõzelemmel,
két vereséggel – jobb pontaránynyal.
A serdülõ korosztály 55 kg-osai
között Ludnik Máté két ellenfelét
felülmúlva végzett az élen. Kulik
Balázs 60 kg-ban két vereség után
nem került fõtáblára, így az 5. hely
jutott számára.

Göndöllõn rendezték a kadet
korú kardozók újabb nemzetközi (kör)versenyét, melyen a
Nagykanizsai TE 1866 vívói is
indulhattak, közülük Dobó István ismét jól szerepelt.
Férfi kardban 203 vívó indult,
Dobó a selejtezõket jól vette, az elsõ fordulóból „full” gyõzelemmel
került tovább, a másodikban öt
gyõzelem egy vereség volt a mérlege és jutott kiemeltként a 64-es
fõtáblára. A táblán amerikai ellenfelét gyõzte le a 32-be jutásért. A
16-ért szintén amerikai jött, akitõl
kikapott. Mivel a vigaszágas lebonyolítás volt, így Dobónak maradt
még esélye. Ott aztán magyar ellenfelét simán verte, ezzel bejutott
a 24-be és a 16-ért ismételten ame-

rikai következett, akit szoros csatában 15-13-ra legyõzött. A döntõbe jutásért Dobó István orosz ellenfelével szemben egy tussal alulmaradt, s mint legeredményesebb
magyar, a 15. helyet szerezte meg
a férfi kardozóknál.
A csapatküzdelmek során a kanizsai nõi kardozók (Vernyel Sára,
Flumbort Sára, Kungli Borbála) a
30 együttes alkotta mezõnyben indultak. A belga és török csapatot
legyõzve kerültek a legjobb 8 közé, ott aztán a lengyelektõl kikaptak és az 5. helyet szerezték meg.
Dobó István a magyar válogatott színeiben lépett pástra a csapatversenyen, melynek keretében
41 férfi csapat indult. A magyar
csapat végül szintén az 5. helyen
végzett.

– A gödöllõi Európa Körversenyen elért eredménnyel is elégedett vagyok, hiszen Dobó magabiztosan vívott, egyúttal a legjobb
magyar lett a népes mezõnyben,
értékes pontokat szerezve – fogalmazott a kanizsaiak edzõje, Piecs
Adrienn. – Jelenleg a kadet korosztályos ranglistát – bár csupán
két ponttal, de – õ vezeti. Sikerült
átvennie egyben az összesített hazai ranglistán is az elsõ helyet. A
lányoknál a csapateredmény kiváló, egyéniben viszont még javítaniuk kell. A férfi kardozóknak csapatban most nem volt szerencséjük, úgy tûnik, Istvánnak ezen a
hétvégén egy tuson múltak a döntõ
pillanatok.
P.L.

Megvédték NB II-e
es bajnoki elsõségüket

Nagykanizsa Ants – Hungarian
Astros 19:6. NB II-es baseballmérkõzés, döntõ, második találkozó. Nagykanizsa, 30 nézõ.

Az eredménybõl is kitûnik, nem
ment végig a baseball második vonal fináléjának második meccse,
így a hetedik játékrésznél már meg
is volt az a bizonyos tíz pont feletti különbség.
Ahogy azt Darabos Gábor
edzõtõl és Fertig István szakosztály-vezetõtõl megtudtuk, a két
gyõzelemig tartó párharc simán
dõlt el a kanizsaiak javára. Dobóteljesítményükre nem lehetett panasz többek között...
– Illetve dobóink mellett a veterán
szekció is jól szerepelt, hiszen bevetettük például Gondi Zoltán is, õ pedig már nem mai gyerek – fogalma-

zott a dél-zalaiak trénere. – Volt egy
szakasza a találkozónak, amikor a
védekezésünk kevésbé volt hatékony, akkor sikeresen váltottunk, s
onnantól nem volt probléma.
S hogy egy igazi slusszpoén se
maradjon el, Darabos más érdekességgel is szolgált.
– Együttesünkben pályára lépett
Gyimes Magdolna is, aki így azt is
elmondhatja magáról, hogy a softball bajnoki cím után a baseball NB
II-ben is begyûjtött egy elsõséget.
Akik pedig külön dicséretet érdemeltek a meccsen nyújtott produkciójukért, õk Nagy Máté és
Mészáros Bence voltak.

INGATLAN

TÁRS

lag komoly kapcsolatot keresek! Leveleket „Fehér rózsa” jeligére a szerkesztõ-

ségbe, vagy a faktumok@gmail.com email címre kérek. (7605K)

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 a belvárosban, Hunyadi utcában közel 700 m2-es építési terület.
Érd.: 0630-227-3294, 0630-448-6072.
(7608K)

55/173/48 éves fiatalos megjelenésû,
egyszerû, kedves, de komoly gondolkodású, õszinte, minden téren megbízható
nõ, kinek érdeklõdési témakörei: asztronómia, orvostudomány, élet- és egészség
védelem, állatszeretet. Keresi hasonló
érdeklõdésû férfi ismeretségét. Kizáró-

P.L.

SZOLGÁLTATÁS
Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.:
0620/510-2723. (7589K)
Kidobásra szánt hûtõjét, TV-jét,
mikróját, mosógépét, stb. elszállítom.
Tel.: 0620/510-2723 (7590K)

VEGYES
Weber 8601 Saint Gobain perlit bázisú hõszigetelt vakoló, 17 zsák, áron alul,
valamint 2000 db nagyméretû, bontott
tégla eladó. Tel.: 0630-227-3294 (7600K)

A baseballozók második vonalának döntõjében – a tavaszi és nyári
gyõztes sorozat után – ismét – tegyük hozzá, címvédõként – érdekelt
Nagykanizsa Ants együttese Érden
vendégszerepelt a Hungarian
Astros legénysége ellen. A két gyõztes meccsig tartó finálé elsõ találkozóján a kanizsaiak nem nyitottak
rosszul, hiszen 11:6-os gyõzelmet
arattak. Következhetett a második
felvonás, immár Nagykanizsán.

Véradások idõpontjai
2013.10.15. (kedd) 09:00 – 14:00 Dr. Mezõ Ferenc Gimn., Nk. Platán sor 3.
2013.10.17. (csütörtök) 09:00 – 14:00 Batthyány Lajos Gimn., Nk. Rozgonyi u. 23.
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Ismét NLE-g
gyõzelem, PFC siker a rangadón Hat év után
Megyei I. osztályú mérkõzés, 8.
forduló. Kiskanizsa, 132 nézõ. Vezette: Lapath D. (Lancz, Lapath
Á.). G.: Piecs (13.), illetve Nagy
G. (48., 65.), Mód (83.)
Kiskanizsa: Munkácsi Zs. Csordás, Kálovics Á., Horváth G. Dolmányos, Németh R. (Somogyi,
68.), Zborai, Földesi, Dolmányos Kálcsics F., Piecs. Edzõ: Sneff Ferenc.
Semjénháza: Benkõ - Horváth
D. (Kuzma, 37.), Csóka, Verebélyi Németh I., Németh G.
(Senkó, 68.), Tóth Z. (Kiss M.,
85.), Mód, Nagy G. Darabos B.
(Pálfi, 85.), Kiss Á. Edzõ: Kiss
István.
Szép lassan a vendéglátóknál
Piecs László halad a házi gólkirályi cím megszerzése felé, hiszen vasárnap délelõtt már a hatodik találatát jegyezte a szezonban. Az 1-0-s vezetés persze
ínyére vált volna a hazaiaknak
akár végeredmény gyanánt is, de
a második félidõben a Semjénháza fordítani tudott. Nem utolsósorban Nagy Gergõ teljesítményének is köszönhetõen, akinek
játékán – idõnként – látszott,
hogy ennél magasabb osztályhoz
van szokva, Mód László pedig
bebiztosította a vendégek sikerét.
Megyei III. osztály, Déli csoport: Bagola SE (5.) - Bázak-

Gólok a legjobb pillanatokra
Szolnoki VSK (5.) – Heat
Group Kanizsa VSE (3.) 10-12
(1-3, 2-2, 4-4, 3-3)
OB I B-s férfi vízilabda-mérkõzés, 3. forduló. Szolnok, 50 nézõ.
Vezette: Madaras A., Sándor.
Kanizsa VSE: Bóta - Bakó 4,
Szilvasán 1, Kéri 4, Virt M.,
Kaszper G., Gulyás 1. Csere:
Bencz, Kádár 2, Cserdi, Kis Zs.,
Fábry. Edzõ: Németh Zsolt.
A szolnoki együttesben több,
egykori OB I-es játékos szállt
vízbe, így már az elõzetes várakozások alapján sem állt könynyû feladat elõtt a Kanizsa
VSE. Aztán a mérkõzés menete
úgy alakult, hogy a vendégek
mindig a legjobb pillanatokban
szerezték góljaikat, s mindezt
már az elsõ negyedtõl kezdve
tették... Így az egy-, vagy két-

gólos elõnyük mindig megvolt,
de emellett szükség volt Bóta
Krisztián remek kapusteljesítményére is. Hajtott, küzdött a
nagykanizsai csapat, aminek
eredménye a második siker lett
a bajnokságban.
A KVSE legközelebb szombaton játszik, 15 órától a Debrecen
legénységét fogadják Németh
Zsolt tanítványai.
Németh Zsolt: „Örülünk a gyõzelemnek, hiszen minden idegenbeli gyõztes meccsnek külön jelentõsége van. Ráadásul azt se felejtsük, hogy ugyan már nem a
legfiatalabbak, de számos elsõ
osztályú tapasztalattal rendelkezõ
játékos van a szolnokiaknál. Öszszességében végig irányítva nyertük meg a találkozót.”
P.L.

erettye SE (6.) 6-2 (3-1). G.:
Kisharmadás G. (25., 37., 45.,
77.), Kocsis R. (60., 70.), illetve Bicsák (28.), Kodela (72.).
Bajcsa SE (14.) - Miklósfa SE
(4.) 0-11 (0-5). G.: György Zs.
(4., 78., 90.), Halajkó (12., 21.,
65.), Gombos (35., 41.), Németh T. (53.), Paulin (76.), Fekete Cs. (83.). Palin FC (2.) Sandi SE (1.) 2-1 (0-0). G.:
Berke (55., 68.), illetve Kócza
(66.). A csoport rangadóján a
második helyezett fogadta a listavezetõt, s ennek megfelelõen
történésekben sem volt hiány. A
33. percben Szakmeiszter Ádámot, a Sand kapusát kiállították, mert a büntetõterületen kívül ütött el kézzel egy labdát,
majd a második játékrészben
mindkét fél rúghatott 11-est.
Mindkettõt értékesítették, a
vendéglátók viszont a több mint
félidõnyi emberelõnyüket végül
gyõzelemre váltották – pontszámban beérve ellenlábasukat
a táblázaton.
P.L.

bajnoki cím

Pedig nem úgy indult a kanizsaiak számára... Mármint a
softball bajnokság döntõje, hiszen a Röntgen Kanizsa Ants
együttese csak negyedikként került a négyes döntõbe, s végül
bajnoki címet ünnepelhetett –
2007 után.
Mindezt tették abszolút idegenben, mivel a négyes finálét Érden bonyolították. A torna keretében az
Ants hölgyei az alapszakasz elsõ
Hungarian Astros ellen mérkõztek és
talán még magukat is meglepték a
nagykanizsaiak, hogy 18:2-re gyõztek. Persze, kanizsai részrõl sportszerûen elismerték, a fõvárosiak jócskán
gyengültek, ez ugyanakkor semmit
sem vont le sikerük értékébõl.
Következhetett hát a nagy döntõ, ahol a „Hangyák” ellenfele a
Szentendre Sleepwalkers Softball
csapata volt, s egy igazán fordulatos találkozón nyertek Gyimes
Magdolnáék 7:5-re. Gyõzelmük
megérdemelt, s valóban csapatként funkcionált a dél-zalai hölgykoszorú.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Nagykanizsai LE (10.) –
Letenye SE (12.) 1-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 8. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Földszin
A. (Szente, Földszin B.). G.: Nagy
M. (42.)
Nagykanizsa: Gyulai A. Schuller, Pozsgai A., Hollender,
Szép D. - Völgyi, Kocsis D. - Szabó I. (Kovács P., 71.), Turóczi M.,
Nagy M. (Gyuranecz, 88.) - Anger
(Zsirai A., 77.). Edzõ: Gyulai Csaba.
Letenye: Fehér Z. - Rodek, Móricz (Soós L., 71.), Õri (Nemes,
85.), Kozári, Sánta, Kõrösi, Budai,
Kósa (Leon, 57.), Horváth M.,
Bodó. Edzõ: Hermán István.
Az elsõ félidõnek volt egy
olyan szakasza a találkozónak,
amikor a kanizsai együttes támadásai góllal kecsegtettek, s amikor már az volt soron, hogy ez
bizony megbosszulhatja magát,
Nagy Máté azért csak beköszönt
végre. A második félidõben sem
maradtak helyzet híján a hazaiak,
Anger Tamás például meglõtte
második kapufáját is, de ez ezúttal sem ütött vissza, vagyis az
NLE újabb három fontos ponttal
a tarsolyban jöhetett le a pályáról.
Horváth
Méh-Kiskanizsai
Sáskák SE (11.) – Semjénháza
SE (6.) 1-3 (1-0)
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lyett az összefogás fontosságában és
eredményességében hiszünk – hangsúlyozta Hohl László. A Fa-Sza elnöke elmondta, a rendezvény hetében
Nagykanizsán tartotta ülését az Országos Asztalos és Faipari Szövetség,
melynek tagjai részt vettek a kiállított
bútorok értékelésében is.
Zsûrizendõ, és persze a bárki által
megtekinthetõ-megvásárolható termékekbõl pedig nem volt hiány,
ugyanis az idei Kanizsai Bútornapokon a lakószoba-, ebédlõ-, konyhabútorokon, ülõgarnitúrákon, ágyakon,
heverõkön kívül fürdõszoba-berendezéseket, kerti szökõkutat, nyílászá-

„Városunk a bútoripar fellegvára”
Többek között errõl is tanúbizonyságot adott az immár 17. alkalommal megrendezett Kanizsai
Bútorkiállítás és Vásár, melyen 13
helyi-és környékbeli, bútorgyártásban élen járó vállalkozás mutatkozott be termékeivel.
A múlt hét folyamán stílusos és
elegáns, jobbára egyszerû színvilágú bútorokkal találkozhattak az érdeklõdõk a lakberendezési kiállítás
és vásárnak otthont adó Kanizsa
Centrumban. A rendezvényt idén a

Faipari Szakosztály (Fa-SZa)
Egyesület és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (NAKKIK)
közösen hozta „tetõ alá”, illetve –
mint az október elsejei ünnepélyes
megnyitón elhangzott – a Nemzetgazdasági Minisztérium is támogatta a Kanizsai Bútornapokat, ahol
ezúttal a már ismert vállalkozásokon kívül több új bútorgyártó cég is
képviseltette magát.
– Ugyanis egyesületünk tagjai nem
konkurenciaként tekintenek egymásra, hanem mi, a másik elleni harc he-

rókat és virágkötészeti remekeket is
megszemlélhettek az érdeklõdõk.
Dr. Polay József, a (szintén szervezõ) NAKKIK elnöke említést
tett arról, hogy idén is több ezer
bel-, és külföldi látogató érdeklõdött a Bútorkiállítás és Vásár iránt.
A kamara közremûködésének köszönhetõen – egy nyertes pályázat
jóvoltából – 2013-ban az esemény
nemzetközi szinten történõ megjelenésére és a vállalkozások külpiacon történõ bemutatkozásának ösztönzésére is figyelmet fordítottak.

– Mindez azonban nem pusztán
azt jelenti, hogy a határ menti horvát, szlovén sajtóban megjelenik a
rendezvényrõl szóló híradás, hanem olyan Bútoripari Üzleti Estet
is szerveztünk, ahol a szakma képviselõinek elõadásain túl a külpiacra lépés lehetõségeirõl is informálódhattak a résztvevõk, valamint az
est folyamán átadtuk a kiállítás díjait – összegezte dr. Polay József.
Idén a Kanizsa Bútor Kft. kapta
a „Legszebb stand” díját, a „Legjobb asztalosipari termékkel”, a
hõkezelt faburkolatokkal a Zoldit
Kft. büszkélkedhet, a „Legjobb
kárpitos termék” cím a Königs-Art
Kft. készítette „London” ülõgarnitúrát illette.
– Ahhoz pedig, hogy Nagykanizsa
a bútorgyártás területén kimagasló,
nem fér kétség – szögezte le szavaival Cseresnyés Péter. Városunk polgármestere a XVII. Kanizsai Bútornapok megnyitóján kiemelte, a bútoripar sok ember foglalkoztat.
– A kanizsai bútorokat az ország számos pontján ismerik, a
gyártók szakmai tudására, munkájára bátran alapozhatunk.
Nagykanizsának pedig egyik kitörési pontja lehet a bútoripar is.
Sz.Zs.

