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Kollégiumból ökollégium a Piaristáknál
Megnyitotta kapuit a nagykanizsai Nonprofit Információs
Központ, más nevén a Piarista
Ökollégium. Az év elején elnyert
uniós támogatásnak köszönhetõen a zöld látogatóközpontban
fenntartható és környezetbarát
technológiákat mutatnak be
több éven keresztül. A beruházás
során az év végére teljesen megújul a piarista fiúkollégium és
rendház épülete.
A nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Boldog Donáti Celesztina
Óvodához kapcsolódó rendház és
fiúkollégium ez év õszére jelentõs
átalakuláson ment át a januárban
elnyert uniós támogatásnak köszönhetõen. Az építési munkálatok mellett egy fenntartható, környezetbarát technológiákat népszerûsítõ információs központot

is létrehoztak, amely Piarista
Ökollégium név alatt mûködik
több éven át. A tervek szerint a kiállítótérrel, bemutató táblákkal,
nívós installációkkal ellátott
„öko-kollégiumban” másfél éven
keresztül 75 szemléletformáló,
zöld megoldásokat ismertetõ rendezvényt szerveznek interaktív
foglalkozásokkal, filmvetítésekkel egybekötve.
Az „Ökollégium – Játsszunk
zöld lapokkal” fenntarthatósági
projekt nyitórendezvényén Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési képviselõ megköszönte, hogy meghívást kapott a
rendezvényre, hiszen ezzel is azt
bizonyították a szervezõk, hogy a
Piarista Iskola szerves része a kanizsai oktatásügynek. „Ez abban
nyilvánul meg, hogy mi is meghívást kapunk az ilyen rendezvényekre, a másik oldalról pedig ab-

ban, hogy a piarista diákok is
rendszeresen részt vesznek szereplõként, fellépõként a városi
eseményeken. A mai nap jelentõségének azt tartom, hogy egy
olyan eseményen vagyunk, ahol
nemcsak a tárgyiasult eredményt
látjuk, hanem egy olyanfajta tanfolyamsorozat, vagy tudásátadássorozat részesei lehetünk, amely a
környezet-nevelésre, az ökotudatformálásra fókuszál, ezt
hangsúlyozza. A pályázat legfontosabb eleme – azon túl, hogy az
elõadók bemutatják, miként kell
másfajta logikával gondolkodnunk a környezetrõl, mint ahogyan eddig tettük –, az, hogy a Piarista Iskola tulajdonképpen egy
központi szerepet vállal fel: hiszen nemcsak a piaristák, hanem a
város diákjai és polgárai is látogathatják az elõadásokat. Tehát
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
nemcsak a piaristáknak, hanem
a városnak is megnyerték ezt a
pályázatot.” – fejezte be gondolatait a polgármester.
A központ megnyitóján Nyeste
Pál igazgató hangsúlyozta:
– Az Ökollégium céljai segítik
intézményünk környezeti nevelési
programját, amelynek alapelve a
teremtett világnak, mint létezõ értéknek a tisztelete és megõrzése. A
környezettudatos magatartás, a
környezetért felelõs életvitel formálása pedig Isten teremtõ tervébe
illeszkedik.
Az Ökollégium kialakításán túl
zajló fejlesztésekrõl Turóczi Gábor, a Piarista Rend Magyar Tartományának mûszaki és üzemeltetési igazgatója elmondta; a projekt keretében az épület megfelelõ hõszigetelést és új nyílászárókat kapott, a fûtési rendszert és a
használati melegvizes hálózatot
korszerûsítették, a szürkevíz újrahasznosítási rendszer is kiépült
kettõs szennyvízhálózat alkalmazásával. Ezen felül az épületben
szelektív hulladékgyûjtõket létesítettek, valamint hamarosan
megépül egy harmincnégy férõhelyes kerékpártároló is. 2015
elejéig pedig bevezetésre kerül a
környezetirányítási rendszer, valamint sor kerül a komposztáló
rendszer kialakítására is.
A „Játsszunk zöld lapokkal!”
szlogent viselõ kezdeményezés
nem csak a kanizsai fiatalokat
és szüleiket kívánja megszólítani, hanem Zala megye lakosságára is fókuszál. A projekt idõtartama alatt legalább háromezer látogatót várnak a neves környezetvédelmi
szakemberek
elõadásaira.
A megnyitót és a köszöntõket
követõen Lázár Péter környezeti szakértõ bemutatta a Nonprofit Információs Központ és
a projekt stációit, majd a meghívott vendégek megtekintették
Bodó Tamás, az intézmény dolgozójának Így épültünk mi címû fotókiállítását, melyet Boros Antal, az intézmény nyugalmazott pedagógusa nyitott
meg. A rendezvényt a diákok
számára szelektív hulladékgyûjtést népszerûsítõ kerékpáros akadályverseny zárta az
Ökollégium elõtt.

B.E.

2013. november 14.

Színházterem névadó
ünnepsége Kiskanizsán

Fotó: Polgár László
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A Kiskanizsai Polgári Olvasókör emeletes székházának ünnepélyes avatására 1928. november 11-én került sor Kiskanizsán, s ennek immár 85 esztendeje. Ezen apropóból került sor
szombaton teremavató ünnepségre, melynek keretében az
épület színháztermét dr. Fülöp
Györgyrõl nevezték el.
A mûsor keretében az Árvácska
Dalkör, valamint a Zalagyöngye
Táncegyüttes is elõadással kedveskedett a megjelenteknek. Böjti
Istvánné részönkormányzati kép-

viselõ beszédében hangsúlyozta,
az épület már akkor is emeletes
volt, ami „egyediségét” már abban
az idõszakban is garantálta.
A Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház, valamint az Együtt Kiskanizsáért Egyesület közös szervezésében létrejött teremavató alkalmával az épület elkészültében
tevõleges szerepet játszó dr. Fülöp György életét is bemutatták,
illetve gondolatait is ismertették
a szervezõk és közremûködök
Horváth Jánosné és Tulman Géza
tolmácsolásában. Dr. Fülöp
György, a város akkori országgyûlési képviselõje külön kiemelte a helyiek összefogását, valamint áldozatvállalását. Az épület,
például a színjátszás területén is
új lökést adott mind a mûvelõdni
vágyóknak, mind a színjátszók
közösségének. 1928 után nem is
kellett hosszú idõ ahhoz, hogy a
helyi kereteket tekintve pezsgõ,
színvonalas kulturális élet bontakozzon ki a falak között. Az olvasókör székhelye ráadásul a kor
úgymond akkori kihívásainak is

maximálisan megfelelt, s ahogy
az elhangzott, ha nincs dr. Fülöp
György kitartó és áldozatos tevékenysége, akkor például maga az
építmény csak földszintes lehetett volna. Ahogy az az ügyvéd
Életem lépcsõi címû könyvébõl
kiderült, a munkálatok 1927 tavaszán kezdõdhettek, s majd’ másfél évvel késõbb már az avatására
gyûlhetett össze Kiskanizsa apraja-nagyja.
Kiskanizsa a múlt század ‘20-as
éveinek végén tehát összefogott, s
ennek is állított emléket az a tablókép, melyet a színházterem falán
helyeztek el, ami a Kiskanizsai
Polgári Olvasókörnek 1927. évben
kezességet vállalt tagjait ábrázolta,
szám szerint huszonhármat.
A szombat délelõtt folyamán aztán az épület színházterme ünnepélyesen is felvette dr. Fülöp
György nevét, így adózva az egykori országgyûlési képviselõ emlékének és áldozatvállaló munkájának.
P.L.

Szentjeink, egyházi személyeink
pénzeken, bélyegeken
A Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének
nagykanizsai
csoportja soros összejövetelét
tartotta, mely ezúttal is egyben
nemzetközi érem- és bélyegbörzét, valamint kiállítást foglalt
magában. A kiállítás „Szentek,
ereklyék és egyházi személyek
pénzeken, érmeken” címe az
aktuális témára utalt, vagyis a –
nem csupán – magyar (egyház)történelem nagyjainak ábrázolását villantotta fel például
különbözõ bankjegyeken és
postai anyagokon.
Mindezeken belül a magyar
szentek – ha szabad így fogalmazni – nem kis száma az

évtiezedek folyamán a téma kifogyhatatlanságát is „garantálta”,
illetve bizonyos korszakok, esztendõk egy-egy kiemelt személyiség jegyében teltek az érem- és
belyegkiadás területén. 1938 például a Magyar Királyi Posta számára Szent István halálának évfordulója apropóján „adta a témát”, de emellett az akkori ötpengõsökrõl is visszaköszönt elsõ királyunk ábrázolása.
Hasonló motívumként tekinthetünk, csak kicsit tágabb idõbeli keretek között a „Patróna Hungária” (Patrona Hungariae), vagyis a Magyarország védõszentje-vonulatra az éremkiadás területén, de a Mária a kis Jézussal

motívum is évszázados korúnak
tekinthetõ.
Globálisan tekintve a szentek,
egyházi személyek ábrázolására, a Vatikáni Posta példának
okáért bélyegein Krisztust is ábrázolta, de Afrikában a Malawi
Köztársaság vagy éppen a Dzsibuti Köztársaság postai szervezete II. János Pál pápát is megörökítette bélyegein. A lengyel
származású egyházfõ különbözõ
emlékérméken is látható, de a
pápai trónon õt követõ XVI. Benedeknek még Joseph Ratzinger
bíborosi idejébõl is szenteltek
emlék érmeket.
P.L.
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„Egy nemzet ereje a kimûvelt
emberfõk sokaságában rejlik”

Nagykanizsa Önkormányzata, a
Kanizsa TISZK, és a Gazdálkodási
és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) által megrendezett
esemény jóvoltából a szervezõk immár 5. alkalommal csatlakoztak a
„Magyar Tudomány Napja” országos programsorozathoz. Ennek célja
– mint a köszöntõ beszédek során elhangzott – hogy a magyar tudományra ráirányítsák az emberek figyelmét. Emellett pedig az innovációra és a versenyképességre is –
hangsúlyozta köszöntõjében Mérksz
Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezetõje, aki beszédében közelképet adott
a tudomány napjának lényegérõl,
mely „az európai gondolkodás jegyében, a magyar nemzet, a tudomány, a törvényhozás és a mecenatúra történelmi egymásra találását”
szimbolizálja.
Ezt követõen városunk polgármestere, Cseresnyés Péter osztotta
meg gondolatait a tudásalapú társadalomról és a tudományról.
– A tudomány minden tudás
összessége, ami az ember birtokában van. A már megszerzett ismereteket azonban folyamatosan gyarapítani kell, hisz saját szükségle-

A megújuló
energiák jegyében
workshopoltak
„Zöld Zala” – Megújuló energia projektek Zala megyében címû workshopra voltak hivatalosak a meghívottak, mely projekten belül a magyar fél mellett
horvátok is érdekeltek, akik többek között Eszékrõl is érkeztek
azon rendezvényre, amely a
HUHR/1101/2.1.3./0001 azonosítószámú pályázat keretében valósult meg.

Fotó: Szabó Zsófia

Városunkban nagyszabású rendezvénnyel ünnepelték csütörtökön a Magyar Tudomány Napját.
A Medgyaszay Házban tartott,
szakmai fórummal és elõadássorozattal egybekötött programon a
tudományos életben elismert,
nagykanizsai kötõdésû elõadók
szemléltették – olykor gyakorlati,
életszerû példákon keresztül –
hogy a tudás, sõt maga a tudomány nem elavult „intézmény”,
hanem a mindennapi élet folyamatosan megújuló, szerves része.

teink mellett a felgyorsult világ is
megköveteli, hogy haladjunk a
korral. Vannak viszont olyanok,
akik akár hivatásukban is a tudás
hétköznapi mûvelõi – mondta Cseresnyés Péter. Majd Janzsó Antal,
a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiójának elnöke is üdvözölte a megjelenteket. Köztük szép számban
középiskolás diákokat, akiket
Lehota M. János ösztönzött – beszéde révén – arra, hogyan integrálják a sokszor rejtõzõ képességeiket. Hiszen – mint az egyetemi
adjunktus rámutatott – õk már
olyan generáció, akik másképp,
máshogy nõnek fel, mint elõdeik.
Tekintve a net, a világháló okozta
„bennszülöttséget”, ami azonban
az érdeklõdési körüket kiszélesítheti, tudásukat pedig gyarapíthatja
– mutatott rá Lehota M. János.
Arról pedig, hogy a tudomány és
a mûvészet egységben van egymással, Baráth Zoltán, a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola igazgatója szólt elõadásában,
gyakorlati példán keresztül vázolva
ezt a tényt. Mégpedig a hamarosan
az Erzsébet téri zenepavilonban is
bárki által kipróbálható eszközzel,

amely az emberi mozgást alakítja –
UH–sugarak által lefedett területen
– zenévé.
Ezután dr. Kulcsár Gyula biokémikus, rákkutató tartott elõadást a
betegség elleni, aktuális kutatásairól, tapasztalatairól. Elmondása szerint a szervezetnek létezik úgynevezett természetes tumorellenes védelme. Mindebben – illetve a védelem
kiépülésében – pedig az ember keringési rendszerében jelen lévõ
anyagoknak (például vitaminoknak,
aminosavaknak) van nagy jelentõségük. Ha pedig már kialakult betegségrõl van szó, akkor pedig nem
célzottan a rákos sejteket kell elpusztítani (amit sugárkezeléssel és
kemoterápiával végeznek), hanem
azt kell elérni, hogy a beteg sejtek
magukat pusztítsák el. Az ehhez
szükséges anyagot, az aktív rákpusztító keveréket egyébként – dr.
Kulcsár Gyula szerint – maguk a tumoros sejtek választják ki. S ha ebbõl a keverékbõl többet jutattunk a
szervezetbe, akkor – legalábbis a kísérletek, kutatások ezt támasztják
alá – több ráksejt pusztítható el.

A Vidékfejlesztési Minisztérium
Darányi Ignác termében ugyanis
nemrégiben Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter és Kovács Szilvia ötletgazda elismerõ
okleveleket adott át városunknak a
„Magyarország legszebb konyhakertje” programhoz való csatlakozásért, valamint Dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadónak a program lebonyolításában

Burján Emese, a Fenntartható
Fejlõdésért Egyesület elnöke köszöntõjében elmondta, az ilyenfajta projektek alkalmával (mint
amilyen a CHREN is) mindig lényeges számukra, hogy abban kiemelt szerep jusson Zalának, s a
késõbbi sikeres elképzelések
gyakorlatilag mindig kicsiben indulnak.
Az elõadások sorában Burján
Zoltán a biomassza alapú hõszolgáltatásról beszélt, Köcse Tibor,
Nagypáli polgármestere pedig települése megújuló energetikai projektjeirõl szólt bõvebben. Balázs-

végzett szervezõ munkájáért.
Mindemellett megköszönve, hogy
hozzájárultunk a magyar nemzet
kertkultúrájának gazdagításához,
hagyományainak ápolásához, valamint értékeink továbbörökítéséhez. A miniszteri elismeréseket városunk alpolgármestere, Karádi
Ferenc vette át.

né Dr. Lendvai Marietta, a Zöld
Kampusz projekt BTL kommunikációs szakembere a saját projektjüket mutathatta be, Musits Róbert
pedig a környezetvédelem szempontjából sem mellékesen, a
ZöldSzempont Lakossági Tanácsadó Iroda mûködésébe engedett
bepillantást. A Zalavíz Zrt. biogáz
projektjét Böcskey Zsolt, a Zalavíz
Zrt. mûszaki igazgatója prezentálta.
Mindezek annak jegyében
hangzottak el, mely a projekt fõ
mozgatója, vagyis a megújuló
energetikai kutatás-fejlesztési és
oktatási hálózatot alapozná meg a
határ menti együttmûködési régióban. A célok között szerepelnek
továbbá, hogy zöld beruházásokat
vonzanak be, illetve akár a harmadik országok piacára történõ kivitelt is támogassák.

H.T.

P.L.

Sz.Zs.

Miniszteri elismerés városunknak
Mint arról már több ízben írtunk, városunknak „A legszebb
konyhakertek” országos versenye
hatalmas sikert hozott. Öt kategóriából háromban gyõzedelmeskedtünk, így magunkénak mondhatjuk
az ország legszebb balkonkertjét,
konyhakertjét és zöldségeskertjét. A
fenti eredményeket a Hungexpon
már jutalmazták, de ezzel még nem
ért véget az elismerések sora.
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Elõzetes
megbeszélés
a közösségi
szolgálatról
Az önkormányzat Idõsügyi
Tanácsa egy éve a város valamennyi oktatási intézményével
együttmûködési megállapodást kötött, melyet a közgyûlés
jóváhagyott. A megállapodás
egyik célja az volt, hogy a városunkban tanuló diákoknak
az 50 órás közösségi szolgálatot biztosítsák. A fogadószervezetekkel való elõzetes egyeztetésére és annak elfogadására
a minap került sor a Vasemberházban.
Közösségi szolgálatot azoknak a diákoknak kell teljesíteni,
akik szeptemberben kezdték
meg középfokú tanulmányaikat
a 9. évfolyamon. A következõ
három tanévben majd összesen
legalább 50 óra szociális vagy
karitatív tevékenységet kell végezniük.
Az Idõsügyi Tanács márciusban elfogadott ütemterve, valamint határozata alapján lefolytatott egyeztetések eredményeként meghatározták azon szervezeteket, amelyek fogadószervként a megállapodás részei. A fogadószervek között
szerepel a Batthyány Lajos
Gimnázium, a Dr. Mezõ Ferenc
– Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskola, a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium, a Kanizsai Dorottya Kórház, a Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Városi Szervezet, az Élettér Állat-és Természetvédõ Egyesület, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa, a
Kanizsai Kulturális Központ,
Egyesített Szociális Intézmény,
valamint a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ.
Az ülésen többek között azt
tisztázták, hogy egyes intézmények hány fõt tudnak fogadni,
milyen feladatkörökben tudják
õket foglalkoztatni és milyen
papírokra van szükségük a közösségi szolgálat megkezdéséhez.
V.M.

2013. november 14.

A kormány átvállalja az önkormányzatok
hátramaradt adósságát is

MNO grafika a legnagyobb adóssággal rendekezõ önkormányzatokról

A kormány február 28-ig minden magyar település hátramaradt adósságát átvállalja, összesen mintegy 420 milliárd forint
értékben - jelentette be a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár.
Lázár János sajtótájékoztatón
közölte azt is: Orbán Viktor miniszterelnök november 19-én Kaposváron egy gazdasági konzultációt kezdeményez az érintett településekkel. Azt várja tõlük, hogy
az átvállalt hitelekért cserébe szervezõként kapcsolódjanak be a helyi gazdaság élénkítésébe.
Gazdaságfejlesztési és -növekedési tervet kell készíteniük,
amelynek tartalmaznia kell a települési önkormányzatok szervezõ és tá-

mogató szerepét a helyi kis- és közepes vállalkozások helyzetbe hozása érdekében – fûzte hozzá.
Lázár János hozzátette: a kormány tagjai január 15-ig felkeresik
a nagyobb önkormányzatokat, a
tárgyalásaikat pedig a helyi kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák is „inspirálni fogják”.
Az államtitkár a kabinet múlt
szerdai döntésérõl szólva közölte:
az adósságátvállalás február 28-ig
technikailag is lezárul, így a 2014es költségvetési évet minden magyar önkormányzat adósságmentesen kezdheti meg. A kabinet arra
számít, hogy ezt követõen a helyhatóságok az ott élõk életkörülményeinek javításával és a települések fejlesztésével foglalkoznak.

Interpelláció a kiskanizsai
temetõi gondokról
Közgyûlési interpellációjában
Tóth Nándor önkormányzati
képviselõ felvetette a kiskanizsai
temetõ hátsó, délkeleti bejáratának problémáját. Felhívta a figyelmet a vaskapura és a gyaloghídra, melyeket két okból sem
lehet használni.
Egyik ok, hogy a kapu napközben zárva van, de véleménye szerint az ott tartózkodó gondnok
tudna ezen segíteni. A másik ok
pedig az, hogy szükség lenne egy
gyaloghídra, hogy az idõs emberek át tudjanak menni a mély árkon, amely az úttesthez hasonlóan a Közútkezelõhöz tartozik.

Tóth Nándor megjegyezte, akik
megkeresték, nem egy gépjármûvek által is használható hídra
gondoltak, hanem csak egy egyszerû és biztonságos kivitelû
gyaloghídra. Ahhoz kérte a városatya a segítséget, hogy a városfejlesztési osztály indítsa el a
tervezését, engedélyeztetését, és
a megvalósítása szerepeljen a jövõ évi költségvetésben.
Írásban adott válaszában Cseresnyés Péter polgármester megerõsítette, a kiskanizsai temetõ
hátsó, délkeleti bejáratának problémáját ismeri a polgármesteri hivatal. A kapu a közelmúltban készült el, de az útcsatlakozás sem a

Reményét fejezte ki: mindez segítséget nyújt ahhoz, hogy a 2014
és 2020 között rendelkezésre álló, 7
ezer milliárd forintos európai uniós
forrás 60 százaléka a magyar kis- és
közepes vállalkozásokat segíti.
Beszámolt arról is: az önkormányzatok
kormányváltáskori
mintegy 1200 milliárd forintos
adósságából mostanáig 685 milliárdnyit konszolidált a kabinet.
Szólt arról is: rövid idõn belül
megállapodnak a jövõben leginkább
fejlesztéssel foglalkozó megyei önkormányzatokkal a számukra a következõ uniós költségvetési ciklusban rendelkezésre álló 450 milliárd
forintnyi fejlesztési forrás felosztásáról. Hozzátette: a megyei jogú városok közvetlenül is részesülhetnek
majd fejlesztési forrásokban.
Felidézte, hogy korábban a kormány adóssággátat vezetett be a településekre vonatkozóban, vagyis ma
már csak kivételes esetben vehetnek
fel hitelt, fejlesztési céllal és a kormány engedélyével. Kormányülésenként egy-egy fejlesztési hiteltámogatást hagy jóvá a kabinet – közölte.
Giró-Szász András kormányszóvivõ a tájékoztatón arra emlékeztetett: elõbb a megyei önkormányzatokét vette át 2012 januárjában,
majd tavaly az 5 ezer fõ alatti településekét vállalta át teljes egészében, idén pedig az 5 ezer lakos felettiekét 40-70 százalékban.
MTI - Kanizsa
gépjármûvek, sem a gyalogosok
számára nem lett kiépítve. Az
évente aktualizált közlekedésfejlesztési programjavaslat elõkészítõ anyaga már 2013-ban is tartalmazta az igényt, de a közgyûlés
által elfogadott végleges programba nem került be a megvalósítása.
A 2014. évi hasonló programoknak folyamatban van az egyeztetése, melyben szintén szerepeltették
a kapubejáró kialakítását. Tudni
kell azonban ehhez azt is, hogy a
kivitelezési munkát tervezésnek
kell megelõznie, és a Bajcsai út
kezelõjével, a Magyar Közút Zrt.vel is le kell folytatni a szükséges
egyeztetéseket. Amennyiben a
közgyûlés jóváhagyja a megvalósítás költségét, akkor az elõkészítés és a kivitelezés a jövõ évben
megtörténhet.
B.E.
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Akadálymentesítés a Nagykanizsai
Járásbíróságon
mûszaki ellenõrzése mellett. A
megvalósult beruházás eredményeként a bíróság megközelítése a
mozgáskorlátozottak
számára
könnyebbé vált.
A Nagykanizsai Városi Bíróságon mozgáskorlátozott parkolóhelyet alakítottak ki az ingatlan udvarán, melynek kapuja a portára
való bejelentkezés után távnyitóval mûködtethetõ. Az épületbe való bejutást, az emeleti pénztár és
tárgyaló termek, valamint az
ügyfélfogadással érintett irodák
megközelítését elektrohidraulikus
személyfelvonó biztosítja. Külön
mellékhelyiség került kialakításra
az épület földszintjén és elsõ emeletén a mozgáskorlátozottak számára kapaszkodókkal, konkáv
mosdóval, dönthetõ tükörrel és segélyhívóval. A földszinti helyiségben került elhelyezésre a kisgyermekes ügyfeleket segítõ felhajtható pelenkázó is. A vakok és
gyengénlátók számára a bejáratnál
átvehetõ hangos térképet rendszeresítettek, mely az épületeken belüli közlekedést segíti. Akadálymentes szimbólumokat, Braille
írással ellátott információs táblá-

A Zala Megyei Bíróság beruházásában az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében
megvalósult „A közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés megteremtése” elnevezésû
TIOP-3.3.1-08/1-2008-0009.
kódszámú projekt.
A Zala Megyei Bíróság uniós támogatásban részesült a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséggel kötött
Támogatási Szerzõdés alapján,
melynek folyósításában közremûködõ szervezet az ESZA Európai
Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. volt. A vissza nem térítendõ
támogatás
összege:
29.996.420 Ft volt.
A kivitelezést a bíróságon a kaposvári székhelyû INVESTMENT
Kft. végezte 2009. július 1. napjától 2009. november 30. napjáig a
Top-Kvalitás Kft. tervei alapján, a
KARC-TÉR Bt. rehabilitációs
szakmérnöki felügyelete, a zalaegerszegi székhelyû SRAFF Kft.

Ülésezett a
gyermekjóléti
társulás

kat helyeztek el, kontrasztosították
a lépcsõfokokat, új padlóburkolat
került lerakásra. A járólapok színbeli és érdességbeli váltással könnyen észrevehetõ és követhetõ vezetõsávok. Korlátokat és kapaszkodókat szereltek minden ügyfélforgalommal érintett területre. A
tárgyalótermekben indukciós hurkot telepítettek adó-vevõ készülékkel és mikrofonnal, mely a nagyothallók számára biztosítja a
megfelelõ kommunikációt.
A projekt megvalósításával törekedtek a fenntartható társadalom
alapvetõ követelményeinek biztosítására. Ezáltal érvényesülhet a
szociális igazságosság, amelynek
alapja a lehetõségekhez való hozzáférés esélyegyenlõségének biztosítása, és a társadalmi terhekbõl
való közös részesedés; az életminõség javítására való törekvés; a
természeti erõforrások fenntartó
használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezettudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; és a környezetminõség megõrzése.
Kanizsa

A felhívással kapcsolatos sajtótájékoztatón Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai Civil
Kerekasztal Egyesület ügyvezetõ elnöke elmondta, idén is több
kategóriában lehet megtenni a
jelöléséket: az év civil embere,
szervezete, fiatalja, önkéntese,
vállalkozása, szponzora címre.
A jelöltállításra közel egy hónapja lesz az érdeklõdõknek,
ezt követõen pedig a civilek el-

Fotó: Szabó Zsófia

Kik lesznek az év civil kitüntetettjei?
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület december
13-án rendezi meg a Társadalmi Felelõsségvállalási Konferenciát és a „Köszönet Napját”. Ez utóbbi esemény keretein belül idén is elismerik a legkiemelkedõbb munkát végzõ
emberek munkáját. November
elsejétõl pedig bárki megteheti
javaslatát arra, kit tartana a
legérdemesebbnek az év civilje
díjra.

nökségébõl álló kuratórium bírálja el a beérkezett jelöléseket.
Ezt már Mátyás József, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal
Egyesület elnökségi tagja ismertette, ahogy azt is, hogy
Nagykanizsáról illetve a hozzá
tartozó járás területérõl lehet jelölteket állítani. Az egyesület
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székhelyén, a Halis István Városi Könyvtár alagsorában lévõ
irodában, telefonon, a civiliroda.eu oldalon, valamint e-mailen, a civildijak@gmail.com címen várják – november 25-ig –
a javaslatokat.
Sz.Zs.

A nemrég alakult Nagykanizsa – Surd – Zalakomár Szociális és Gyermekjóléti Társulása
tartott nyílt ülést, melyen négy
napirendi pontba döntöttek, a
pontok mindegyikét egyhangúlag támogatta a testület.
A javasolt napirendi pontok között szerepelt a társulás 2013. évi
költségvetésének I-III. végrehajtásáról szóló tájékoztató, valamint a
2014. évi költségvetési koncepció.
Ezeken kívül elfogadták a nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény
új telephelyére vonatkozó javaslatot
is, mivel a bentlakásos részt az állam
átveszi, így külön helyrajzi számot
kapnak. Biztosítják a téli átmeneti
közfoglalkoztatást, mely értelmében
a Családok Átmeneti Otthonában
egy, míg az Egyesített Szociális Intézményben két fõt foglalkoztatnak
november 1-jétõl április 30-ig.

A következõ
évekre készülnek
A közgyûlés elfogadta a városunk 2014-2020 programozási
idõszakra vonatkozó tervezetet,
így folytatódhat a kormányzattal az egyeztetés.
A következõ programozási idõszakra stratégiaként tûzték ki az intelligens,
fenntartható és befogadó Európa megvalósítását. Ennek kivitelezésében a
városoknak kiemelkedõ szerep jut.
Alapelvként fogalmazódott meg, hogy
a fenntartható városfejlõdés érdekében
olyan integrált stratégiákra van szükség, melyek célul tûzik ki a várostérségeket érintõ gazdasági, környezeti és
társadalmi jellemzõkkel összefüggõ
problémák kezelését. Ezek alapján,
valamint belügyminisztériumi útmutatót és a Városfejlesztési Kézikönyvet figyelembe véve fogalmazzák
meg a 2014-2020-as idõszakra vonatkozó települések fejlesztési elképzeléseit, annak funkcionális térségét.
Városunk tervezési folyamatainak
feladatkörei közé tartozik a megalapozó vizsgálat, településfejlesztési
koncepció elkészítése, az integrált településfejlesztési stratégiájának kidolgozása és az idõszak tervezését segítõ részdokumentumok elkészítése.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Lezárult a több mint két éve húzódó
ügy – nem lopták az áramot
Még 2011 decemberében olvashattak egy cikket lapunkban,
melyben a Király utca 31. szám
alatt levõ I és J lépcsõház közös
képviselõje, Baracskai László
számolt be nekünk az ott élõ
nyugdíjas tulajdonos képviseletében egy 2011 januárja óta húzódó bosszantó esetrõl. Azóta,
két és fél év elteltével lezárult az
ügy, nem kis utánajárást, boszszankodást követõen helyt adtak
az szabálytalan vételezéssel meggyanúsított lakos panaszának.
Ahogy a közös képviselõ akkor
elmondta, a 2011 év elején tartottak ellenõrzést az E.ON szakemberei az I lépcsõházban, akik megállapították, hogy az egyik lépcsõházi nyitott szekrényben található
villanyóráról egy híján hiányoznak
a plombák, ezt szabálytalan vételezésnek minõsítették. Ekkor a helyszínen felvették a jegyzõkönyvet.
Azonban az áramlopás tényét bizonyítani nem tudták, mivel a berendezés sértetlen volt, nem lát-

szott rajta fizikai behatás nyoma,
„csak” a plombák hiánya. A lakásban élõk minden hónapban pontosan fizettek, nem csökkent drasztikusan a fogyasztásuk.
Az akkor kiszabott 150 ezer forintos büntetés ellen fellebbeztek
a lakásban lakók. Azonban az
E.ON ezt elutasította szerzõdésszegésre, és egy 2001-es addig
még nem bemutatott jegyzõkönyvre hivatkozva, amelyben a
tulajdonos aláírta, hogy a plombáért felelõsséget vállal. Ezek után a
tulajdonos a Fogyasztóvédelmi
Felügyelõséghez fordult, ahol
szintén elutasították a reklamációjukat a már említett jegyzõkönyvre hivatkozva, azzal a lehetõséggel, hogy a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnál reklamálhatnak, ha továbbra is fenntartják a panaszukat. Továbbá amennyiben az országos központnál határozatot
hoznak, az abban foglaltak alapján rendelkeznek majd õk is. Ezt a
társasház segítségével meg is tet-

ték, de ettõl függetlenül az E.ON
nem állt el addig sem a 150 ezer
forintos ködbérkövetelésüktõl.
– Ez 2012 októberében volt,
majd márciusban is küldtek egy levelet, melyben ismételten felszólították a fogyasztót, hogy egyenlítse ki a tartozását, mert amennyiben nem tesz eleget a kötelezettségének, úgy fizetési meghagyásos
eljárást kezdeményeznek, ahol az
ügyvédi költségtõl az egyéb költségekig az ügyfélnek kell fizetnie
mindent. Ez csúsztatás, ugyanis
nem kell ügyvédi költséget fizetni
a fizetési meghagyásos eljárásnál,
hiszen egymillió forint alatt ezt a
közjegyzõ végzi. Továbbá, ahogy
írták, a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal jogosult kimondani ennek a követelésnek a jogosságát. Akkor milyen
alapon követelõznek és fenyegetõznek, ha ez a határozat még nem
született meg? – mondta a közös
képviselõ.
A márciustól várt határozat október végén érkezett meg. A dr.

Dorkota Lajos elnökölte Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. ellen benyújtott
panasznak helyt adott, követelésüket jogtalannak minõsítette és
megtiltotta a ködbér behajtását.
– Már az elején elhatároztuk,
minden segítséget megadunk az
igazságtalanul megvádolt lakónak, és az összes költséget átvállalva végigvisszük az ügyet. Bebizonyítjuk, ezek a követelések jogtalanok. Két és fél év elteltével ez
sikerült is. Fontosnak tartottam,
hogy megosszam ezt a bosszantó
történetet mindenkivel, ugyanis
sokan nincsenek azzal tisztában,
hogy az üzleti szabályzatot is elfogadják, amikor E.ON szerzõdését
aláírják. Ezzel együtt elfogadják,
hogy a közös használatú helyiségben lévõ óra az E.ON tulajdona, és
a lakos felel érte. De napi 24 órában senki nem képes õrizni. Errõl
azonban nincsenek tájékoztatva az
állampolgárok. Egy kérdést feltennék az olvasóknak a történet
zárásaként: tudják e, hogy hány
plomba van a villanyórájukon?
Pont annyi a felelõsségük is azok
meglétéért – zárta a közös képviselõ.
V.M.

Ingyenes angol és német nyelvtanfolyamok
a Dialógban – Soha nem késõ elkezdeni!
Hazánkban a felnõttkorú lakosság 65 százaléka anyanyelvén kívül semmilyen más nyelven nem
beszél, ezzel uniós összehasonlításban az utolsó helyen állunk. Ezen
szeretne változtatni az Európai
Uniós és állami forrásból finanszírozott Új Széchenyi Terv „Idegen
nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” elnevezésû program. Városunkban az ingyenes angol és német nyelvtanfolyamokra a
Dialóg Nyelviskola és Vizsgacentrumban jelentkezhetnek és vehetnek részt az érdeklõdõk.
– A projekt alapvetõ célja, a felnõttkorú lakosság idegennyelv-ismeretének fejlesztése, és ezáltal az
elhelyezkedés esélyeinek növelése.
Egy idegennyelv-ismerete jelentõ-

sen növeli elhelyezkedési lehetõségünket, illetve hozzájárul ahhoz,
hogy jobban fizetõ munkát találjunk
– mondta elöljáróban Móric József,
a Dialóg Nyelviskola vezetõje.
A nyelviskolát 1993-ban alapították. Kezdetben angol és német nyelvet tanítottak, majd késõbb az olasz
és az orosz nyelv oktatását is felvették a palettára. Foglalkoznak ezen
kívül hiteles- és szakfordítással, valamint angol és német nyelvbõl államilag és nemzetközileg is elismert
nyelvvizsgák lebonyolításával.
– Iskolánkban az ingyenes tanfolyamon az elsõ csoportok 2013
márciusában indultak, azóta több
mint ötszáz fõ vett részt a képzésen
a kezdõ szinttõl a haladó szintig. A
kifejezetten felnõtteknek szóló lehetõséget jellemzõen a 35-55 éves

korosztály használja ki. Nagyon sokan családostól tanulnak. Az „élethosszig tartó tanulás” jegyében a
képzéseknek nincs felsõ korhatára.
Jelenleg a legidõsebb tanulónk 73
éves. Az õ igyekezete abszolút tiszteletre méltó és követendõ. A fiatalokat megszégyenítõ szorgalommal
készül és tanul az órákra – hangsúlyozta Móric József.
A nyelvtanfolyamon való részvétel feltételei nagyon egyszerûek.
Mindenki részt vehet az angol és
német nyelvi képzésen, aki elmúlt
18 éves, és jelenleg nem tanul államilag finanszírozott képzésben (középiskolában, egyetemen vagy
szakképzésben). Vállalja, hogy a
tanfolyam során a hiányzása maximum 10 százalék lesz, valamint a
tanfolyamzáró vizsgát (szóbeli és
írásbeli) legalább 60 százalékos
eredménnyel teljesíti. Ezen feltételek betartását szigorúan ellenõrzik.
A hátrányos helyzetû kistérségekben élõknek csupán 1.800 forint re-

gisztrációs díjat kell befizetniük, a
többieknek pedig 4.500 forint ez a
díj. Aki ezen minimális feltételeket
teljesíti, 90 ezer forint képzési támogatásra jogosult, és 90 órás angol vagy német tanfolyamon vehet
részt a Dialóg Nyelviskolában. A
tanfolyamot sikeresen elvégzõk tanúsítványt kapnak, amely hitelesen
igazolja idegennyelv-tudásukat.
Jelentkezni az intézményben vagy
annak honlapján (www.dialognk.hu)
tudnak a tanulni vágyók. Folyamatosan, minden hónapban indulnak új
csoportok. Lehet választani hét közben délelõtti, délutáni, esti vagy hétvégi képzések közül.
– Azt tanácsolom, használja ki
mindenki ezt a vissza nem térõ lehetõséget. Az ingyenesnél nincs
olcsóbb! Ahogy mondják: ahány
nyelv – annyi ember. Ezen lehetõség 2014. augusztus 30-ig tart –
hangsúlyozta Móric József.
V.M.
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Morgan kapitány cukorból
készített képmásából, marcipános templomtoronyból és mogyorós babtortából is kóstolhatott a Tortafesztivál többezres látogatóközönsége. A Kanizsa
Centrumban szombaton megtartott eseményen közel 300 féle
hagyományos, házi recept szerint készített sütemény és valóságos cukrász remek kápráztatta
el a nagyérdemût.
Még maguk a szervezõk sem
gondolták, hogy az idei, immár
harmadik Tortafesztivál – több
szempontból is – „rekordokat”
fog döntögetni. A rendezvénynek
otthont adó bevásárlóközpont
marketing-csapatát és Pintér Szilvia cukrász-ötletgazdát egyaránt
meglepte, hogy az elõzõ évekhez
képest jóval több nevezõ – 42
csapat és egyéni versenyzõ – hozta el tortáit, süteményeit Nagykanizsára, az ország számos pontjáról. Ám nemcsak mennyiségében,
hanem minõségében is lekörözte
tavalyi, tavalyelõtti fesztivál kínálatát az elmúlt hétvégi deszszert-kavalkád, ugyanis Czeglédi
László és Sinkovics Tamásné
Müller Katalin szakoktatók vezette szakmai zsûri szerint ezúttal
a versenyzõk nemcsak a torták,
sütemények küllemére, hanem
„belbecsére” is nagy hangsúlyt
fektettek.
– Idén ugyan több volt a grillázs, ám a burkolt és krémes jellegû tortákból illetve süteményekbõl – házi, sós és reform kategóriákban – sem volt hiány. Szintén a
mostani fesztivál különlegessége,
hogy ízvilágában jóval gazdagabb
édességeket ízlelhettünk meg.

Olyanokat is, amik – még szerintünk is – extrémnek minõsülnek.
Viszont elmondhatjuk, az amatõr
és a profi cukrászok kitettek magukért.
Errõl az érdeklõdõk maguk is
meggyõzõdhettek, hiszen a standok között sétálva láthattak – sok
más mellett – angyalfejtortát, hóembertortát, filmtekercs formájú
tortát, szarvascsorda-tortát, ám
sárgarépából, krumpliból, sütõtökbõl készített nyalánkságot is,
csakúgy, mint étcsokis, mousse
krémmel és málnával gazdagított, formájában is egyedi édességet.
A Kustánszegrõl érkezett hölgyek is igazi „remekmûvel” rukkoltak elõ a fesztiválon. A göcseji,
paraszai pörkölttortájuk, a „nagymama” eredeti receptje alapján
csak úgy vonzotta a torkoskodókat. Ami nem is csoda – legalábbis
a csapat szószólója, Kovács Szilvia
szerint – hiszen a házi ízeket mindenki szereti.
– Mi arra vagyunk büszkék,
hogy soha nem veszünk boltban
süteményt, hanem megsütjük,
amit megenne a család. Paraszán,
Kustánszeg településrészén, többünket baráti társasággá kovácsolt a fõzés, sütés iránti szeretet,
ezért jöttünk el a fesztiválra is,
meg persze azért is, hogy megmutathassuk, mit tudnak a göcseji lányok.
Pár asztallal arrébb pedig akár
kiállítási tárgynak is beillõ tortát
szemlélhettek meg a látogatók. A
csurgói cukrász, Borongicsné
Porcsa Zsuzsanna úgynevezett
„izomalt” cukorból elkészítette
„Morgan kapitány” ehetõ, „üveg”mását.

– 7 órát vett igénybe a „sütés”,
ami egyedi technikát is megkívánt,
meg persze nagy ügyességet, hiszen a cukorral nagy hõmérsékleten rendkívül óvatosan kell bánni –
hangsúlyozta.
A kulturális mûsorokkal és kísérõprogramokkal színesített rendezvényen idén is támogattak jótékony célokat a szervezõk, illetve a
„kalácsajok” nevû csapat. A formáció tagja, Pintér Szilvia elmondta, egy letenyei pékségnek
köszönhetõen majd’ 60 rekesz diós, mákos, kakaós kalácsot szállítottak a Hajléktalanszállóra, a Tûzoltóságra, a Mentõszolgálatnak és
a felsõtemplom plébániájára. Az
esti eredményhirdetést követõen,
melynek során díjazták a fesztivál
legjobb, legügyesebb „cukrászait”.
Eredmények. Burkolt torta: 1.
helyezett: Komaasszonyok, 2. helyezett: Adorján Aranka, 3. helye-

zett: Borongicsné Porcsa Zsuzsanna. Krémes torta: 1. helyezett: Florida, 2. helyezett: Fall Girls, 3. helyezett: Ott Evelin, Szmodics Petra. Grillázs torta: 1. helyezett:
Adorján Aranka, 2. helyezett: Kovács Szilvia, 3. helyezett: Tüske
Lászlóné Zsuzsa. Édes sütemény:
1. helyezett: Pozitív Piskóták, 2.
helyezett: Nagykanizsai Judo
Klub, 3. helyezett: Ott Evelin,
Szmodics Petra. Legötletesebb sütemények: 1. helyezett: Törökné
Nagy Nikoletta, 2. helyezett: Jakabfi Dávid, 3. helyezett: Horváth
Tímea. Reform sütemény: 1. helyezett: Gerõ Cukrászda, 2. helyezett: Kóbor Angyalok, 3. helyezett:
Voke Mamik. Különdíjak: Legszebb stand: Florida, Leglelkesebb csapat: Cserháti Szülõi Munkaközösség és a HáziSPÁRkányok.
Sz.Zs.

TÁMOP-3.3.8-10/2-2012-0073

Sajtóközlemény
Esélyegyenlõség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi
tagintézményben
A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium az Új
Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.3.812/2-2012 – Közoktatási intézmények esélyegyenlõségi alapú
fejlesztéseinek támogatása – pályázati felhívására benyújtott
„Esélyegyenlõség fejlesztése a Zsigmondy-Széchenyi tagintézményben” címû projektje 29 840 882 Ft támogatásban részesült. A projekt 2013.09.01-tõl 2015.12.31-ig tart.
A projekt a tantárgyi és szociális mérõlapok elõállításával elindult.
Ezen felmérések lesznek az alapjai a projektbe bevont tanulók
mentorálásának. A pályázati forrásból kézmûves foglalkozások
(kosárfonó, kerámia, fafaragó), ünnepkörhöz (karácsony, húsvét)
kapcsolódó foglalkozások, szabadidõs programok (kirándulás,
színházlátogatás) megvalósítását is tervezzük. Ezen kívül szerepel
a projektben 5 fõ pedagógus továbbképzése differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazása területen, illetve az intézmények közötti tevékenységek keretében szakmai tapasztalatszerzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben
és a Gyermekek Házában. A projektbe bevont tanulók számára
üzemlátogatásokon, szakmai kiállításokon való részvételét tesszük
lehetõvé. A tanulók szüleivel való kapcsolatfelvétel is szerepel a
projektben a lakhelyeken szervezett rendezvények keretében.
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület
Tel.: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Szabó Zsófia
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Kanizsa – Hirdetés
Alpolgármesteri fogadónap változás

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Polgárokat, hogy Karádi Ferenc alpolgármester
fogadónapja – a szokottól eltérõen – 2013. november 27-én 8.30-12.00 óráig lesz
a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Eladó ingatlan
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanát: Nagykanizsa, Ipari Park, 4378/60. hrsz.-ú, 1623 m2 területû, „beépítetlen terület” megnevezésû ingatlan. Kikiáltási ára 5.880.000 Forint + Áfa. A versenytárgyalás idõpontja: 2013. december 4-én 9.00 óra. A versenytárgyalás helyszíne: Nagykanizsa, Garay u. 21. VG Zrt. Irodaház.
Eredménytelen versenytárgyalás esetén ezt követõen hetente a versenytárgyalási
felhívásban megjelölt idõpontokban lehet jelentkezni.
A versenytárgyalás részletes feltételeit a www.nagykanizsa.hu valamint a
www.nkvg.hu honlapokon lehet megtekinteni. Telefon: 0693/311-241/116 mellék.

Véradások idõpontjai
2013.11.19. KEDD 10:00 – 12:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u. 28.
2013.11.21. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 13:00 Inkubátorház, Buda Ernõ u. 19.
2013.11.21. CSÜTÖRTÖK 14:30 – 16:30 Palin – Általános Iskola, Alkotmány u. 81.

Történelmi hagyományokkal rendelkezõ
„piacozásnak” lehetnek részesei azok,
akik ellátogatnak Nagykanizsa piacára

november 23-án reggel 7 órától
egészen késõ délutánig.
A kezdeményezés célja a kistermelõk népszerûsítése,
akik nemzedékrõl nemzedékre hagyományozzák
mesterségük titkait és családi receptjeiket.

A programot gasztronómiai ínyencségek, népzene
illetve termelõi kerekasztal beszélgetés is színesíti.

Töltsük fel együtt az éléskamrát,
vásároljunk Kanizsán!

2013. november 14.
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(Az akció 2013. október 10 - november 30-ig)
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Kanizsa – Jazz

November 15. 8-18 óra
„VIRTUÁLIS ÉGI
KALANDTÚRA”
45-percenként induló 30 perces planetáriumos vetítés, melyen egyszerre maximum 30-40 fõ vehet részt. Támogató
jegy: 350 Ft, Csoportok részére elõzetes
egyeztetés szükséges. Bõvebb információ: Gazdag Attila, 06 (30) 305-0794.

November 16. 16.30 óra
GONDOLATBAN NÁLAD
VAGYOK
a Tüttõ János Nótaklub önálló estje.
Vendégmûvész: Szabó Sándor
nótaénekes. Belépõdíj: 2000 Ft.

November 18 17 óra
ÕSZI TEENDÕK A
HÁZIKERTBEN ÉS A
BOROSPINCÉBEN.
Elõadó: Varga József (Vargagazda).
Szervezõ: Kertbarát Klub.

November 19. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Giorgio Pianosa: MERT A
MAMÁNAK ÍGY JÓ!
vígjáték. Az Új Színház, (Budapest)
elõadása. Fõbb szereplõk: Bánsági
Ildikó, Dörner György, Lux Ádám. Rendezõ: Pozsgai Zsolt. Belépõdíj: 3500 Ft.

November 20. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Dés - Nemes - Koltai - Nógrádi:
SOSE HALUNK MEG
musical. A Pannon Várszínház
(Veszprém) elõadása. Fõbb szereplõk:
Koscsisák András, Szelle Dávid,
Oravecz Edit Rendezõ: Vándorfi László.
Belépõdíj: 3500 Ft.

November 23. 15 óra
5 ÉVES A GYÖNGYVIRÁG
NYUGDÍJAS
NÉPTÁNCCSOPORT - kulturális
bemutató. Belépõdíj: 500 Ft.

November 15. 18.30 óra
ISMERÕS ARCOK KONCERT.
Vendégfellépõk: Onogur, Romantikus
Erõszak, Hungarica. Belépõdíj: 2700 Ft
elõvételben, a helyszínen 2900 Ft.

November 21. 18 óra
ZENEISKOLA ALAPÍTVÁNYI
KONCERT.
Szervezõ: Kanizsai Zeneiskoláért
Alapítvány. Belépõdíj: 600 Ft. Bõvebb
információ: fanzi1926@gmail.com

November 16.
ORGANIKUM. LUDVIG
ZOLTÁN FESTÕMÛVÉSZ
RETROSPEKTÍV
KIÁLLÍTÁSA

November 14. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!KLUB. Téma: az XP temetése
November 14. 10 és 14 óra
ÖRDÖNGÕS JANKÓ.Belépõdíj: 800 Ft
November 16-17. és 23-24. 9 óra
AGYKONTROLL
TANFOLYAM

2013. november 14.

Jazz-e
esszencia
a jubileumi jazzfesztiválon
Idén új idõpontban, a Szegedi
Jazz Napokkal egy idõben került
megrendezésre városunkban a
jazz fesztivál, amit 2004 óta Kanizsa Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztivál néven rendeznek
meg. A jubileum alkalmából új
koncepció született a 40 éves
múltra visszatekintõ jazz fesztiválra. Ennek lényege, hogy kanizsai és zalai kötõdésû jazz zenészekre építve, neves vendégmûvészekkel kiegészített zenekarokkal
ünneplik meg a jeles alkalmat.
A jubileumi fesztivált az Életünk
Országos Fotópályázat anyagából
rendezett kiállítás vezette fel, ahol
külön helyszínen mutatták be a jazz
témájú fotókat. E kiállítás csak úgy,
mint a jazz fesztivál, 33. volt a sorban. A koncertek sorát a Kém Sándor (képünkön) – Kõfalvi Csaba –
Sinkovics István – Winand Gábor
alkotta combó kezdte. Az alkalmi
együttes mûsorának üde színfoltja
volt Winand Gábor szaxofon és fuvola játéka, valamint latin stílusú
szerzeményei. A jó hangulatot teremtõ „tanári csapat” koncertje jó
választásnak bizonyult. Ezt követõen Farkas Tibor a Kanizsai Kulturális Központ vezetõje és Kovácsné
Mikola Mária intézményegység vezetõ idézte fel a kanizsai jazz fesztiválok eddigi történetét. A megemlékezés után Gayer Mátyás triója
lépett a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Ház színpadára. A modern jazz-t
játszó formációban Farkas Norbert
(bõgõ) és Oleg Markov (dob) mellett az Egyesül Államokból származó Jim Rotondi (trombita) volt a kanizsai billentyûs partnere.
Nagyszerû produkciójukat az éjszakai örömzenén is megcsodálhattuk. A péntek esti koncertek sorát a
Borbély Mihály Balkán Jazz Projektje zárta. A fantasztikus hangulatú
koncert vendég fellépõje Marko
Markovic (trombita) volt, aki kivételes hangszeres tudásáról nem elõször tesz tanúbizonyságot. Mind a
lassú és mind a gyors tempójú számokban lenyûgözõ összhatást ért el
a zenekar. Ennek megfelelõen nagy
sikert könyvelhettek el. Az éjszakai
örömzenék ezúttal a Centrál szálló
éttermében kerültek megrendezésre,
ami ha eleganciájában nem is, de
hangulatában jobb helyszínnek bizonyult az HSMK-nál. A hajnalig

tartó örömzenét a Gayer Mátyás –
Pusztai „Titusz” László – Inoka
Zsolt trió kezdte, majd alkalmi társulások követték egymást. Szombaton
a kiváló hangszeres tudással felvértezett Magyar Vista Social Club kezdett. Mûsoruk bár színvonalas és
hangulatos volt, de semmi köze nem
volt sem a jazz-hez, sem a világzenéhez. Inkább a folk-rock, és a manapság divatos indie-hez sorolható
volt, annak ellenére, hogy a zenekar
tagjaitól akár egy jó jazz koncertre is
futotta volna. A közönség létszáma
és a tapsok azt jelzik, hogy a világzene címszó alatt besuvasztott zenekarokra nem jön annyi nézõ, mint
amennyit a szervezõk elvárnának.
Ha jazz, akkor az legyen jazz! Ha világzene, akkor tényleg világzene legyen, hiszen annyi tehetséges zenekar van ebben a kategóriában! A régi jazz fesztiválok hangulatára és
színvonalára leginkább a Bacsó
Kristóf – Juhász Márton – Tálas
Áron Triad, és az õket követõ Ferenc
Németh Triumph Project emlékeztetett. Az õ meghívásuk mindenképpen telitalálat volt. Bacsó Kristóf
szaxofonos évek óta jegyzett nemzetközi szintû jazz zenész. Juhász
Márton dobos a fiatal jazz generáció
egyik csillaga, szintén a világ legrangosabb jazz zenészeket is képzõ
intézményében a Berklee College of
Music-on végzett. Intellektuális, lírai hangzású koncertjük sokáig emlékezetes marad. Különösen, a nem-

Fotó: Halász Gyula

38.qxd

rég tragikus körülmények között elhunyt két hegymászó Erõss Zsolt és
Kiss Péter emlékére írt kompozíció
és a koncertjük záró számaként elhangzott Moszkva-tér. A fesztivál
csúcspontját a New Yorkban élõ Németh Ferenc Triumph Project-je jelentette. A koncert egy tavaly elkészül albumra épült, de mellette más
szerzemények is elhangoztak. A világsztárokat felvonultató zenekarban Kenny Werner zongorán és Fenderen, Marcus Strickland szaxofonon, Matt Penman bõgõn, míg Németh Ferenc dobokon játszott. A
quartet Bacsó Kristóffal kiegészülve, a koncert ráadás számaként, a világhírû kanizsai zeneszerzõ Sigmund Romberg Softly, As In A
Morning Sunrise szerzeményét adta
elõ. Igazán ütõs, jó koncert volt.
Olyan színvonalas produkció, amit
méltán várhattunk el a jubileumi
jazz fesztiváltól.
H.Gy.

Életünk: víz és jazz fotók a HSMK-b
ban
November 8-án a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
Õsze András galériájában
megnyílt a 33. Életünk Országos Fotópályázat anyagából
összeállított kiállítás. A kiállítás immár hagyományosan a
nagykanizsai jazz fesztivál idején tárja az érdeklõdõk elé a
szakmai zsûri által beválogatott fotókat.
Az idei pályázatra 48 alkotó
388 fotóval pályázott. Ezek közül többen a határon kívülrõl
küldték el alkotásaikat, amelyek
az életünk, a víz és a jazz témájához kapcsolódtak. A kiállítás
Vámos Béla és Cseke Dániel
szaxofon duójának produkciójá-

val kezdõdött. Ezt követõen Dénes Sándor Nagykanizsa város
alpolgármestere méltatta a kiállítást, majd Stamler Lajos képzõmûvész értékelte a pályamûveket. A szakmai zsûri elsõ díját
Mann Judit: Forgásban, a második helyezettnek járó díjat Incze
Domokos: Csíkszereda címû fotója kapta. Nagykanizsa Megyei
Jogú Város különdíját Molnár
Ferenc: Takarítás után címû képe érdemelte ki, aki a jazz kategória különdíját is elvihette. Az
Életünk a víz kategóriában, egy
vízkezelõ cég által felajánlott
díjat, Mann Judit alkotása, a
Zuhany kapta. A rangos kiállítás
november 28-ig tekinthetõ meg
a HSMK-ban.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Gyártáselõkészítõ-mûvezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Gépészmérnök
felsõfokú
megegyezés szerint
Marketinges értékesítõ
felsõfokú
megegyezés szerint
Kisgyermek nevelõ
középfokú
megegyezés szerint
Csemege pultos eladó
szakirányú
megegyezés szerint
Értékesítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Csontozó
szakirányú
megegyezés szerint
Benzinkút kezelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Lakatos
szakirányú
megegyezés szerint
Villanyszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Hegesztõ
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Pék
szakirányú
megegyezés szerint
Dagasztó
szakirányú
megegyezés szerint
Hálózat szerelõ
betanított munka
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
Nagy figyelmet igénylõ feladatok várnak
önre a munkahelyén. A kapcsolatépítést
se hagyja ki a sorból, mert megkönnyítheti a munkáját, ha számíthat mások pozitív véleményére.

IV.20.–V.20. Bika
Napsütésre vágyakozik, ebben azonban
nem lesz túl sok része mostanában. A lehangolódás ellen úgy is védekezhet, ha változtat a sajátos modorán. Idõnként akár úgy
is viselkedhet, mint egy mókamester.

V.21.–VI.21. Ikrek
Ne sértõdjön meg, ha otthon a jelentõsebb
kérdésekben a párja követeli ki magának a
végsõ szót. Fogadja el a véleményét, és egyetértésével erõsítse meg önbizalmát. Ha netán
felszed néhány kilót, jobban fog neki tetszeni.

VI.22.–VII.22. Rák
Nem kell semmi fordulattól tartania érzelmi
életében. Mint azt ön is tapasztalja, nemcsak
a bajban számíthat kedvesére, hanem jóbanrosszban is maga mellett tudhatja. Bátran tervezhet közös munkát, vagy szórakozást.

VII.23.–VIII.22. Oroszlán
Ha elvette a kedvét a hûvösre fordult idõjárás, töltõdjön fel egy jó társaságban. Az
is elõfordulhat, hogy régi ismerõsei között felbukkan az a személy, akihez érzelmi szálak fûzték.

VIII.23.–IX.22. Szûz
Ha netán üzleti tanácsot kér öntõl egy közeli ismerõse, ne lepõdjön meg, hanem köntörfalazás nélkül mondja el a véleményét, a
javaslatát. A csillagok állása szerint mindkettejükre rámosolyog a szerencse.

IX.23.–X.22. Mérleg
Pozitív fordulatra számíthat érzelmi életében. Feloldódnak lelkében azok a dolgok,
amelyek némi feszültséget okozhattak, és
a kitûzött céljait könnyedén elérheti.
Gyakrabban tervezzen kiruccanásokat.

X.23.–XI.22. Skorpió
A bolygóállásoknak köszönhetõen vidám
és nyugalmas napokra számíthat, bár ez
sem fog igazán tetszeni önnek. A vidámsággal nem lesz semmi gondja, de a nyugalmas
napokba szívesen vinne bele némi pezsgést.

XI.23.–XII.21. Nyilas
Töltsön több idõt a barátaival. Ne hagyja, hogy a sok munkája miatt esetleg háttérbe szoruljanak. Mostanában lehetõleg
ne költekezzen, tartalékoljon többet a karácsonyi ajándékozásra.

XII.22.–I.20. Bak
Mivel az esõs, hûvös idõ amúgy sem kedvez a sétálgatásnak, foglalkozzon hasznosabb idõtöltéssel a szabadidejében. A problémái miatt ne aggódjon, az átvonuló bolygók segítenek a megoldásukban.

I.21.–II.19. Vízöntõ
Végezze el tervszerûbben az otthoni
munkáját. Amit beütemez magának, azt
tegye is meg, ne hagyja, hogy az esõs idõ
a kedvét szegje. Miután elvégzett mindent, jöhet a szórakozás is.

II.20.–III.20. Halak
Ha netán érzelmi életére is kiható energiára
van szüksége, nem kell messzire mennie. A
párjától mindent megkap, amire szüksége
van. Úgy áll ön mellett, mint egy védõbástya.
Sõt, még a Holdtól is megerõsítést várhat.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN! – www.kanizsaujsag.hu
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Élbolybeli
tagságukat
erõsítették
Heat Group Kanizsa VSE (3.)
– Csabai Csirkefogók (7.) 19-13
(5-3, 5-2, 5-3, 4-5)
OB I B vízilabda-mérkõzés, 7. forduló. Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Füzesi, Bujka. Kanizsa VSE: Kiss
Cs. - Bakó 4, Szilvasán 3, Virt M. 1,
Kádár 2, Kaszper G. 3, Kéri 2. Csere:
Klie, Abbas 1, Cserdi, Gulyás 2, Kis
Zs. Fábry 1. Edzõ: Németh Zsolt.
Tovább erõsítette harmadik helyét az OB I B-s vízilabda bajnokság B-csoportjában a Kanizsa
VSE legénysége, hiszen a Csabai
Csirkefogók együttesét gyõzték le
hazai környezetben 19-13-ra.
A vendég békéscsabaiak ellen
az elsõ három negyed egyenletes
kanizsai teljesítménye elég volt a
gyõzelemhez, mely már zsinórban ötödik volt a sorban. Németh
Zsolt legénysége elõtt persze még
állnak kemény mérkõzések, mindenesetre a már megszerzett 15
pontjuk több mint biztató a jövõt
tekintve.
Németh Zsolt: „Jó meccset játszottunk egy olyan békéscsabai
együttes ellen, mely idén már két
szerb játékossal is erõsíthetett.
Ugyan a papírforma érvényesült,
de olyan mérkõzésen vagyunk túl,
mely jó felkészülés is volt egyben
a Neptun elleni találkozónkra.
P.L.

INGATLAN
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.: 0630/542-2272
(7581K)
Eladó a belvárosban, Hunyadi
utcában közel 700 m2-es építési terület. Érd.: 0630-227-3294, 0630448-6072. (7608K)

BÉRLET
Egyszobás, egyedi fûtéses, bútorozott lakás kiadó. Kaució szükséges. Érd.: 0693-333-498 (7613K)

SZOLGÁLTATÁS
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530. (7615K)
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Rangos versenyek
gyõzelmeinek örülhettek
Több helyszínen is bizonyíthattak a nagykanizsai birkózók,
a versenyszezon sûrûjében járva
számos éremmel gazdagabban
várhatják a folytatást Szatmári
Zsolt edzõ tanítványai.
A szlovákiai Snina (Szinna) városában rendezték meg a birkózó
szabadfogású Andrej Burik Emlékversenyt ifjúsági (15-17 évesek)
korcsoportban. A rangos megméretésre a házigazdákon kívül Bulgáriából, Fehéroroszországból, Lengyelországból, Magyarországról és
Ukrajnából érkeztek birkózók.
A magyar színeket az ifjúsági válogatott néhány tagjaként két nagykanizsai versenyzõ, a 42 kg-ban induló Németh Márton és az 50 kg-os
Egyed Balázs is képviselte.
A mérkõzések csapatbajnoki
rendszerben zajlottak, de az eredmények alapján egyéni bajnokokat
is avattak. A magyar csapat leg-

jobbja végül Egyed Balázs lett, aki
legyõzte lengyel, bolgár és ukrán
ellenfelét is, a ezzel a dobogó legfelsõ fokára állhatott. A másik kanizsai, Németh Márton elõbb legyõzte lengyel és belorusz ellenlábasait, de utána kikapott egy ukrántól, valamint egy bolgártól,
igaz, így is harmadik lett végül. A
magyar együttes a nyolccsapatos
mezõny ötödik helyén végzett.
Szigetváron, a Módos Péter
olimpiai bronzérmes birkózóról elnevezett tornateremben régiós birkózógálát rendeztek tíz csapat
részvételével a gyermek és diák
korcsoportos sportolók részére. A
versenyen a Kanizsai Birkózó
Sportegyesület kötött-, és szabadfogásban is két-két birkózóval
képviseltette magát.
Gyermek korcsoportban (a
2004-2005-ben születetteknél) kiegyensúlyozott birkózással négy
mérkõzést nyerve a 26 kg-os sza-

badfogású Ladányi Benedek (képünkön) aranyérmet szerzett.
Ugyanebben a korosztályban a 42
kg-osok között Dányi Bátor Márton
második lett. A kötöttfogású diák
korcsoportos (2001-2002-eseknél)
Nemes Benjamin a 69 kg-osok között aranyérmesként zárt, míg Kalmár Benedek a 38 kg-osok mezõnyében ezüstéremnek örülhetett.
P.L.

A középmezõnybe csúsztak vissza
TOPIDO Nagymizdó SE (2.) –
Nagykanizsai Teke SE (5.) 7:1
NB II Dél-nyugati csoport férfi
tekemérkõzés, 7. forduló. Nagymizdó. Kanizsai pontszerzõ: Bánhegyi János. Ifjúságiak: Gergó Dávid - Sipos Károly 1:0.
Utolsó lapbéli híradásunk óta –
amikor még száz százalékos volt a
Képeslapokat, régi fotókat, régebbi berendezési tárgyakat vásárolnék. Tel.: 0630-332-8422 (7614K)
Készpénzért vásárolok festményt,
porcelánt, régi népi parasztbútorokat,
népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot. Tel.: 0620-555-3014 (7616K)
Weber 8601 Saint Gobain perlit
bázisú hõszigetelt vakoló, 17 zsák,
áron alul, valamint 2000 db nagyméretû, bontott tégla eladó. Tel.:
0630-227-3294 (7600K)
Adja fel apróhirdetését lapunkban! Ha több alkalommal kéri, a
másodiktól félárú, Kanizsa Kártyával pedig 25% kedvezõbb az ára.

teke csapat –, egy mérkõzést nyert a
Teke SE, hármat viszont elveszített,
így a makulátlan mérlege négy gyõzelemre és három vereségre változott.
A Szentgotthárdon rendezett idei,
korcsoportos, egyéni területi fordulóból két játékos jutott tovább a Teke SE
színeiben gurítók közül. A serdülõktõl

Sipos Károly második helyezést ért el
538 ütött fával (mindössze egy fával
lemaradva az elsõ helyezettõl), az ifjúságiak csoportjából pedig Goór
Sándor 522 fát ütött, amely a 14. helyre volt elegendõ, viszont így is továbbjutott a következõ fordulóba.
P.L.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. osztályosait és
kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium két
rendezvényére.
Hagyományos nyílt napunkat 2013. november 16-án, szombaton 9
órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre, valamint az iskola
végigjárására. Immár hagyományosan „Szélesre tárjuk az iskolakaput” is, s lehetõvé tesszük az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy
bepillanthassanak a tanórákba. Várjuk a kíváncsiakat 2013. november 18-án 8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a
különbözõ osztálytermekbe, a különbözõ tanórákra. Három tanóra
megtekintésére lesz lehetõség.
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A fiatalabbak Bécsben, a menõik
Szombathelyen úsztak
A Délzalai Vízmû SE úszó delfin
korcsoportos csapata Kovács Balázs vezetésével Bécs hasonló nevû
kerületének Simmering Kupáján
vettek részt, ahonnan nyolc éremmel térhettek haza. A legtöbb érmet Nagy Anna szerezte, de rajta
kívül még Kiss Eszternek, Környei
Péternek és Böröczki Lucának is
sikerült egy–egy számban felállni a
dobogó valamely fokára.

Az ausztriai versenyen szerzett
kanizsai dobogós helyek.
Nagy Anna (2003): 50 m hát
42,47 - 2.; 50 m mell 46,13 - 2.; 50
m pillangó 43,12 - 3.; 100 m vegyes 1:30,93 - 2, Környei Péter
(2003): 50 m hát 41,56 - 3., Kiss
Eszter (2003): 50 m gyors 36,13 3., Börczki Luca (2002): 50 m hát
43,79 - 3., Tótpeti Attila (2003):
50 m mell 47,08 - 2.

Nem javítottak pozícióikon
A megyei labdarúgó bajnokság elsõ osztályában szereplõ
mindkét nagykanizsai csapat
idegenben lépett pályára: a
Kiskanizsa a Lenti TE-hez, míg
a Nagykanizsai LE a listavezetõ
Hévíz csapatához látogatott.
Fordulatokban Lentiben nem volt
hiány, hiszen Piecs László góljával
a Sáskák szerzett vezetést, amire a
hazaiak néggyel válaszoltak, igaz,
félidõben még 1-1-re álltak a felek.
A 76. és a 86. percben a kiskanizsaiaktól aztán Kálcsics Ferenc köszönt be, így a vendéglátóknak (is)
izgalmas lett még a találkozó vége,
azonban végül Sebõk József játékos-

edzõ együttese otthon tartotta a pontokat.
A bajnoki tabellát vezetõ Hévízzel
játszott az NLE, s gyakorlatilag a
második félidõ hajrájáig remekül védekezte le a zöld-fehéreket, viszont a
85. percben egy szabadrúgás-variációt már nem sikerült megúszniuk,
így Gyulai Csaba legénysége végül
pont nélkül utazhatott haza.
A Kiskanizsa és az NLE a vasárnapi mérkõzések elõtt a 12. és 13.
helyet foglalták el a táblázaton, ami
rá egy napra mindkét gárdánál egygyel módosult – nem fölfelé... Mérlegük azonos: három gyõzelem és
két döntetlen mellett nyolc vereség
szerepel egyelõre a nevük mellett.

Elkapták a fonalat
Folytatták jó sorozatukat
adott bajnokságaikban a Kanizsa Sörgyár SE nõi, illetve férfi
asztaliteniszezõi.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.) – Mohácsi TE I
(4.) 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Kahotek Kristóf 2, Horváth Dávid
1 és a Berdár-Szuhanyik páros.
Rangadónak indult, aztán sima hazai gyõzelem kerekedett a
mérkõzésbõl. A vendégek tavaly egy osztállyal feljebb, az
NB I-ben szerepeltek, ezért a
hazaiak tarthattak a mérkõzéstõl. A várakozásnak megfelelõen szoros volt a találkozó eleje,
a második kör után még 5:5 volt
az állás.

Onnantól kezdve azonban már
szinte csak kanizsai gyõzelmek
születtek, a vége pedig fölényes
KSSE-siker lett. Berdár és Szuhanyik a már megszokott hibátlan
játékukat hozták, de Kahotek és
Horváth is az elvárásoknak megfelelõen játszott. Utóbbi kettõ talán
egy-egy mérkõzést még nyerhetett
volna. A Kanizsa Sörgyár SE öt
gyõzelemmel és egy vereséggel az
elsõ helyen áll a KSI elõtt, igaz két
meccsel több is van a hátuk mögött.
Szekszárd AC III (11.) – Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (6.) 6:12
Nõi NB I Nyugati csoport asztalitenisz-mérkõzés, nõi bajnoki
mérkõzés, 7. forduló. Szekszárd.
Kanizsai gyõztesek: Nagy Réka
4, Újházi Csilla 3, Bicsák Bettina
3, Salamon Sára 1 és a BicsákSalamon páros
Biztos gyõzelmet aratott a kanizsai együttese a szekszárdi fiatalok

Egy másik helyszínen, Szombathelyen a Nyugat-Dunántúli Régió Bajnokságának harmadik fordulóját rendezték, ahol a kanizsai
versenyzõk közül Zámodics Márk
és Molnár Flóra szerzett 50 m pillangón elsõ helyezést, de ugyanebben a számban lett helyezett Kantó
Loretta és Szörcsök Enikõ is.
P.L.
A megyei harmadik vonal Déli
csoportjában zárultak az õszi küzdelmek, s több találkozó „együttes hatásaként” úgy alakult, hogy az élboly
képviselõi közül a Palin FC a második, míg a Miklósfa SE a harmadik
helyen zárta az elsõ 13 fordulós felvonást. A közvetlen élmezõny azonban nem rázódott össze jobban, hiszen a paliniak (gólszerzõjük Millei
Zoltán az elsõ percben köszönt be...)
1-1-es döntetlent értek el Bázakerettyén, míg a Miklósfa (g.: Németh
T., Sajni, Tóth T.) 5-3-as vereséget
szenvedett Pogányszentpéteren. A
listavezetõ Zalakaros a negyedik helyezett Sand otthonában nyert 2-1-re,
amivel tovább növelte elõnyét a két
kanizsai csapat elõtt.
P.L.
ellen. Ladányi Dóra és Mógor
Evelin nélkül álltak fel a dél-zalaiak és ezúttal Salamon Sára kapott
lehetõséget, aki még újonc korú.
Élt is az alkalommal, hiszen Bicsák Bettinával hozták a párost és
egyéniben is sikerült mérkõzést
nyernie.
A találkozó egyetlen meglepetése az Újházi Csilla-Nagy Réka párosának veresége volt, viszont a
többi mérkõzésen az esélyeknek
megfelelõ eredmény született.
Nagy folytatta remek egyéni sorozatát, de Újházi és Bicsák is jó teljesítményt nyújtott.
A kanizsaiak sikerükkel folytatták jó idegenbeli sorozatukat, harmadik meccsüket nyerték meg fölényesen. Erre a továbbiakban is
szükségük lesz, hiszen a hátralévõ
négy fordulójuk keretében három
bajnokit is idegenben játszanak,
ráadásul nem gyenge ellenfelekkel
(Kaposvár, Balatonfüred, Gyõr)
szemben bizonyíthatnak.
P.L.
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Emlékversenyen
bokszoltak
Az ökölvívók Horváth Géza
Emlékversenyén vettek részt Pécsen a napokban a kanizsai bokszolók.
A Kanizsa Box Klub színeiben
hatan léptek kötelek közé, s valamennyi sportolójuk gyõztesen
hagyhatta el a ringet. Serdülõ 38,5
kg-ban Virth Rajmund, 50 kg-ban
pedig Kovács László gyõzött, a junioroknál 46 kg-ban Székely
Ádám, 60 kg-ban Gazda Péter volt
jobb ellenfelénél, míg a felnõtteknél 81 kg-ban Vass Richárdnak,
+91 kg-ban Orbán Gábornak
emelték kezét a magasba.
Ezen eredményeknél jóval kellemetlenebb hírként szolgált, hogy a
november 8-án rajtolt oroszországi
junior Eb-re mégsem utazhatott el
Dernárecz István, a Kanizsa Box
Klub reménysége. Az edzõjétõl,
Korpics Miklóstól kapott tájékoztatás szerint, öklözõjüknek még az országos bajnokságon összeszedett
kézsérülése nem jött rendbe.

Két fordulón
vannak túl
A nagykanizsai Hamburger
SE ülõröplabdázói két fordulón
vannak túl az idei szezonban.
Az elsõ kört Vácon rendezték,
ahol elsõként a HSE a szerbiai OKI
Feniks Kikinda, majd a fõvárosi
Halassy Olivér SC ellen mérkõzött.
Eredmények. OKI Feniks –
Hamburger SE 3:0 (25:5, 25:10,
25:7), Halassy Olivér SC (Budapest)-Hamburger SE (Nagykanizsa) 3:0 (25:19, 25:9, 25:13)
A tartalékos, Földi József edzette
kanizsaiak Balogh Imre, Miklós
Viktor, Varga István, Kálovics Ferenc, Taródi József, Tálos Gábos
összeállításban két mondhatni sima
vereséget szenvedtek. A második
fordulónak Tatabánya adott otthont,
a Hamburger SE pedig szegedi és
váci ellenfél ellen mérkõzött. Eredmények. Csakazért SE Szeged Hamburger SE 3:2 (25:21, 25:12,
20:25, 23:25, 15:12), Mozdulj SE
Vác - Hamburger SE 3:0 (25:9,
25:11, 25:7).
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Eladó ingatlanok értékesítése
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti egyes üzemtervezett erdõ mûvelési ágú ingatlanait.

A Mammográfiás labor november 22-tõl
december 1-ig szünetel
A Kanizsai Dorottya Kórház Radiológiai osztálya rekonstrukciójának részeként a Mammográfiás labor felújítása is megkezdõdik. Emiatt a Mammográfiás labor november 22-tõl december 1-ig nem mûködik.
A 2013. november 22-re meghirdetett behívásos emlõrákszûrés 2014 januárban lesz pótolva, az idõpontról az érintett hölgyeket levélben értesítik. A klinikai mammográfiás vizsgálatok ezeken a napokon (november 25, november
26 és november 28) ugyancsak elmaradnak. A kórház kéri a Hölgyeket, hogy
az elmaradt vizsgálat új idõpontjáért telefonon, illetve személyesen jelentkezzenek a mammográfiás laborban (93/502-000/2728 mellék).

Az ingatlanok együttes területe: 29,70 ha.
Az ingatlanok együttes kikiáltási ára: 50.508.661 Ft + ÁFA.
Két ingatlan külön is megvásárolható 842.520 Ft + ÁFA valamint 209.449 Ft +
ÁFA értékben.
A versenytárgyalás idõpontja: 2013. november 19. 14:00 óra.
A versenytárgyalás eredménytelensége esetén a kiírás visszavonásig - munkaszüneti vagy szabadnap kivételével - minden kedden.
A versenytárgyalási kiírás csak regisztrációt követõen váltható ki, a versenytárgyaláson csak regisztrált természetes személyek vagy átlátható szervezetek vehetnek részt, az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb információ csak regisztrált
ajánlattevõk részére nyújtható.
A regisztráció feltétele: magánszemély esetén az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplés és erdõgazdálkodói kód meglétének igazolása, jogi személy
esetén erdõgazdálkodói kód meglétének és erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplõ személy alkalmazásának igazolása, jogi személyek esetében nyilatkozat átlátható szervezetnek minõsülésrõl, a helyi adótartozás és 60 napnál régebben lejárt esedékességû köztartozás fenn nem állásáról igazolás bemutatása.
A regisztráció helye, telefonos idõpontkérés: Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztály, Vagyongazdálkodási Iroda (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., II. emelet 2. Iroda, telefon: +36-20-849-2330 vagy +3620-849-2328)
A regisztráció során rögzítendõ adatok: természetes személyek esetében: név,
születési hely, idõ, anyja neve, személyi azonosító jel, lakcím, erdõgazdálkodói
kód, szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód, jogi személy esetén: név, székhely, nyilvántartási szám, KSH azonosító, erdõgazdálkodói kód,
szakszemélyzeti erdészeti hatósági nyilvántartási kód.
A regisztrációval a regisztráló tudomásul veszi, hogy a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a törvény szerint vélelmezni kell, a felvett adatok
csak az adott ügy intézése érdekében kerülnek felhasználásra.
Az ingatlanok megtekintését regisztrált ajánlattevõk részére elõre egyeztetett
idõpontban kizárólag hivatali munkaidõben legfeljebb 1,5 óra idõtartamban
biztosítjuk.

