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Tornaszobát avattak
a Bóbita bölcsõdében
Ünnepélyesen felavatták a
Szent István terv-keretében
megvalósuló, közösségi összefogással felépített tornaszobát a
Belvárosi Bóbita Bölcsõdében.

Kövessen minket
okostelefonján is!

Böjte Csaba ferences szerzetes
2011 februárjában  Szent Istvánterv néven  nyilvánosság elé tárta
a Kárpát-medencében élõk fizikai
és szellemi megújulását elõsegítõ
tervezetét, amelynek középpontjában a közösségi kezdeményezésekbõl kiinduló felelõs gyermekvédelem, a környezet- és tájkultúra, az otthonteremtés és a népmûvelés áll. Csaba testvér közösség-,
ország- és nemzetépítõ munkára
szólító felhívásának az elsõ pillanattól kezdve számos támogatója
akadt határon innen és túl egyaránt. A fokozódó érdeklõdés pedig hamar felszínre hozta a közös
gondolkozás iránti igényt. Ennek
az igénynek a felismerése ösztönözte A mi ügyünk elnevezésû

szakmai konferencia szervezõit arra, hogy teret adjanak és lehetõséget biztosítsanak a nemzetépítõ
program megvalósításának lehetõségeirõl szóló eszmecserére.
Körmendi Viktória, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde vezetõje
köszöntõ szavaiban kiemelte: A
Mi ügyünk konferenciát követõen elkészítették a Szent István-tervüket, melynek középpontjában az
a célkitûzés állt, hogyan tudják a
közösségi összefogást erõsíteni az
emberi kapcsolatokban, hiszen e
nélkül nem lehet közös célokat kovácsolni.
Az intézményvezetõ szavait követõen Lukács Erika, a Bóbita bölcsõde vezetõje felvázolta az élményekben gazdag közös munka
megvalósulásának lépcsõfokait. A
Belvárosi Bölcsõde Gyermekmosoly alapítványa 2012-ben kezdte
meg a mûködését, és az eltelt évek
során segített a sószoba kialakításában, játékeszközök vásárlásá-
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ban. Az összefogás segítségével
egy régi álmot sikerült megvalósítaniuk a bölcsõdében. A fejlesztõ
eszközökkel és játékokkal felszerelt tornaszoba kapuit a sószobához hasonlóan a szülõk elõtt is
megnyitják. A Zöld Bölcsõde
program keretében pedig nemcsak
a gyermekekre figyelnek  jegyezte meg a bölcsõdevezetõ , fontos
számukra az is, hogy a dolgozóik
milyen miliõben tevékenykednek.
Egy felajánlásnak köszönhetõen
100 ezer forint értékben sport- és
rekreációs eszközöket tudtak vásárolni az õ részükre is.
A tornaszobát Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési képviselõ vette át és megköszönte
valamennyi támogató hozzájárulását, mellyel elõsegítették az intézmény gazdagodását. Hisz egy cél
vezérelt mindenkit: az, hogy a jövõ nemzedéke minél kevesebb
gonddal növekedjen fel, és lehetõleg olyan útravalót kapjanak már
kis korukban a gyerekek, ami nagy
kihatással lehet késõbbi életükre,
felnõtt korukra.
Az avatás ünnepélyes pillanata,
az avatószalag átvágása elõtt még
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
egy feladatra kérte fel Körmendi
Viktória a polgármestert. A Szent
István-terv követõiként, a hazánkat
jelképezõ piros-fehér-zöld színû lufikat engedett útra egy bátor bölcsõdés fiatalember közremûködésével.
A kisfiú jelképesen megkapta a
tornaterem kulcsát is.
A tornaszobát Váron István plébániai kormányzó, Bartha Attila
református és Deme Dávid evangélikus lelkész áldotta meg.
Az ünnepi mûsorban Matyovszky
Márton és Matyovszky Péter, a
zalakarosi Móra Ferenc Általános
Iskola diákjai zalai botos legénytánccal, míg Herle Zsófia és Herle
Kristóf, a nagykanizsai Piarista Általános Iskola diákjai nyári dalcsokorral köszöntötték az avatóünnepség
résztvevõit és a bölcsis apróságokat.
B.E.

A GE önkéntesek
ismét feltûrték
az ingujjukat

A General Electric Nagykanizsai Fényforrásgyár önkéntesei felújítási munkálatokat végeztek a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvodában.
A Minõségbiztosítási Szervezet
22 fõs csapata lecsiszolta és lefestette az óvoda udvarán álló fából
készült játékvonatot, majd a lelkes
csapat az óvoda bejárati oldala felõli vaskerítéssel folytatta. A gyerekek másnap már birtokba is vehették a megszépült udvari játékvonatot.
Nemsokkal késõbb ismét visszatértek, hogy befejezzék az
elkezdett munkát, és újra ecsetet
ragadjanak az ovikerítés befejezéséhez. Sajnos a szakadó esõ
félbehagyatta a munkálatokat,
azonban a lámpagyáriak hamarosan befejezik a felajánlásban vállalt
felújítást.
Természetesen a szükséges
anyagokat a gyár ajándékba adta
az óvodának.
N.B.Gy.
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Megújult a kórház Pszichiátriai Osztálya
Az elmúlt héten került sor a
Kanizsai Dorottya Kórház modernizált Pszichiátriai Osztályának és az egykori nõvérszálló
földszintjén kialakított pszichiátria-addiktológia rehabilitációs
részlegének avatására. A korszerûsítés több mint 220 millió forint
uniós támogatásból valósult meg.
A Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió Egészségügyi Intézményeiben elnevezésû projekt jóvoltából
fejlesztették a pszichiátriai ellátás
körülményeit a kanizsai kórházban. Az átadó ünnepségen Dr.
Brünner Szilveszter, az intézmény
fõigazgatója felidézte a közelmúltban végbement nagy volumenû
fejlesztéseket. Hangsúlyt helyezve
a legfrissebbre, aminek eredménye a korszerû pszichiátriai osztály és egy új részleg, ahol nappali
ellátás keretében gyógyítják a betegeket.
 Régi, nagy vágyunk volt
Nagykanizsán, hogy olyan pszichiátriai szolgáltatást építhessünk
fel intézményünk szellemiségének
megfelelõen, amely nyitott a külvilágra, a társadalmi kirekesztettség helyett a visszatérés, a befogadás kézzel fogható eredményeit
szimbolizálja. Olyan ellátásra alkalmas kórtermeket, betegvizsgálatra, egyéni, csoportos szocio- és
pszichoterápiákra alkalmas helyiségeket hoztunk létre, amik szakítanak a beidegzõdött rosszízû, kórházi imázzsal.

Fotó: Szabó Zsófia
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naterem és a közösségi-, valamint
a kiszolgáló helyiségek mellett. A
részleg a rehabilitáción túl a betegeket reszocializációját, azaz a társadalomba való visszailleszkedését is segíti.
Összegezvén az intézmény vezetõje úgy fogalmazott, megteremtõdtek az alapjai annak, hogy a
magas színvonalú pszichiátriai ellátáson túl egy speciális terület 
az addiktológiai rehabilitáció  is
felépüljön a kórházban.
Dr. Brünner Szilveszter elõrebocsátotta beszédében azt is, hogy a
nappali ellátást a jövõben tovább
szeretnék fejleszteni, továbbá az
épületrész további szintjeit  majdan szintén pályázati forrásból 
fejleszteni kívánják, az addiktológiai betegek gyógyításának érdekében.

Majd a projekt részleteit ismertette a fõigazgató. Elmondta, a
pszichiátria fejlesztésének elsõ
ütemeként tavaly nyáron kezdték
el a 29 betegágyas osztály felújítását, amit mintegy 800 négyzetméteren korszerûsítettek is. A beruházás során ezen egység komplex rehabilitációt segítõ, akadálymentesített környezetté vált.
 Emellett beszereztünk különbözõ orvosi mûszereket, eszközöket. Továbbá az osztály bútorzata
is megújult, ahogy az informatikai
felszereltség  mondta Dr. Brünner
Szilveszter, áttérve a fejlesztés második ütemének ismertetésére is.
 A volt nõvérszálló háromszintes épületének földszintje szintén
felújításra került. Ebben az egységben történnek a rehabilitációs
kezelések és különbözõ foglalkozások. Kialakításra került munkaterápiás szoba, a tankonyha, a tor-

Sz.Zs.

Õk lesznek a Fidesz-KDNP jelöltjei a helyhatósági választásokon
Dénes Sándor polgármesterjelölt megnevezése után, a város
választókörzeteiben indítandó
egyéni jelöltekre is javaslatot tett
a FIDESZ nagykanizsai alapszervezete Cseresnyés Péter választókerületi elnök számára.
Az elõzetes egyeztetések során
Dr. Csákai Iván és Kovács János
jelezték, hogy nem kívánják újra
megmérettetni magukat. Kérték,
hogy helyettük más jelölteket ál-

lítsanak a helyi szervezetek. Bene
Csaba pedig a város és térsége további fejlõdését jelentõsen befolyásoló pozíció elérését tûzte ki
célul az elkövetkezõ önkormányzati ciklusban. Döntésüket tiszteletben tartva módosult a jelenlegi
testület többségét alkotó FIDESZKDNP szövetség személyekre
szóló jelölése a nagykanizsai körzetekben.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város esetében a 15 fõs testület 2014

októberétõl 10 egyéni körzetben
megválasztott, 4 listás helyrõl bekerült képviselõbõl és a polgármester személyébõl fog állni.
Ennek megfelelõen a 10 körzet
FIDESZ-KDNP jelöltjei a következõ személyek lehetnek: 1. Dr.
Erdõs László, 2. Balogh László, 3.
Szõlõsi Márta, 4. Jerausek István,
5. Bedõ György, 6. Bizzer András,
7. Gyalókai Zoltán, 8. Karádi Ferenc, 9. Tóth Nándor, 10. Dénes
Sándor.
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Ünnepség és elismerések a
polgármesteri hivatal köztisztviselõinek

A ceremónián Cseresnyés Péter
köszöntõjében elismerését, egyben
köszönetét fejezte ki a hivatali kollektíva munkájáért. A polgármester az elmúlt esztendõt értékelvén
arra is utalt, hogy egész évben
zökkenõmentesen, gördülékenyen
végezték feladatukat a dolgozók.
A szóbeli hálán túlmenõen a
polgármesteri hivatal valamennyi
köztisztviselõje  a tartósan távol
lévõk és a város politikai vezetõinek kivételével  egységesen bruttó 59 ezer forint jutalomban részesült  hangzott el az eseményen.
Az idei Köztisztviselõk napi ünnepségen a közszolgálatban végzett ki-

Fotó: Szabó Zsófia

A Köztisztviselõk Napja alkalmából bensõséges hangulatú ünnepségen köszönte meg a hivatalban dolgozók munkáját Cseresnyés Péter
polgármester. A Medgyaszay Házban pénteken megtartott rendezvényen több köztisztviselõnek is kitüntetést adott át városunk elsõ embere
és Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ.

emelkedõ munkája elismeréseként
címzetes vezetõ tanácsos címmel
tüntették ki Havasi Péter, az Adóügyi
Csoport ügyintézõjét, szintén e titulust
adományozták Kreiner-Kálcsics Veronikának, a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport beruházási
ügyintézõjének, Petrényi Anettnek, a
Pénzügyi, Költségvetési Csoport kontrolling ügyintézõjének. Címzetes fõ-

tanácsos lett Horváth Tamás, az Építésügyi Csoport építésigazgatási ügyintézõje, címzetes fõmunkatárs pedig Lukácsi Zsuzsanna, a Humán és
Hatósági Osztály/Közterület Felügyelet szervezési ügyintézõ-titkárnõje.
Az ünnepséget pezsgõs koccintás zárta.
Sz.Zs.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Vasutas nyugdíjas klubok találkozója

XI. alkalommal rendezte meg a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház a dunántúli vasutas nyugdíjas klubok találkozóját. Ez alkalommal két napra érkeztek,
szombaton egy kellemes drávai
hajókiránduláson vettek részt.
A rendezvényt Kámánné Szép Terézia, az intézmény igazgatója nyitotta meg. A találkozó jelentõségérõl
kiemelte: a mai kulturális és baráti
találkozó azért nagyon fontos, mert
az összefogásról, a szeretetrõl, a baráti kapcsolatok ápolásáról szól.

A városvezetés nevében Dénes
Sándor alpolgármester köszöntötte
Székesfehérvár, Sopron, Celldömölk, Tapolca, Pécs és természetesen Nagykanizsa egykori vasúti dolgozóit, vasutasait. Fontosak ezek a
találkozók, hiszen mesélnek az elmúlt évtizedekrõl, a máról, és elõjön sok szép emlék. Önök nagyon
sokat tettek ezért az országért, a
nemzetért, a családjukért, a vasútért,
és erre mindannyian büszkék lehetnek. S hogy Nagykanizsa miként
segíti idõsödõ polgárait, arra példákat is hozott fel az alpolgármester.

Horváth László, a Vasutas
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnöke elöljáróban elmondta, szívesen jönnek Nagykanizsára, mert a szereteten, a megbecsülésen kívül mindig érzik azt,
hogy a nyugdíjas társadalom is valakinek számít.
Majd megfogalmazta, hova jutottak el napjainkig, és merre tartanak a jövõben a nyugdíjasok.
Horváth László tevékeny szerepet
játszik az országban mûködõ vasutas
nyugdíjas klubok összefogásában,
nagy hangsúlyt fektetve a vasutas hagyományok ápolására, valamint a
klubok és a Vasutas Országos Egyesület tagintézményei közötti jó kapcsolat kialakítására. Nem feledkeztek
meg a névnapjáról sem a kanizsaiak.
Igaz, nem vonatot, síneket vagy építõköveket kapott, hanem egy jelképes
aranyrögöt pezsgõvel.
A gálamûsorban Kárász Tímea
nóta és operett énekes, valamint a
mûvelõdési ház Kodály Zoltán
Énekkara köszöntötte elõadásával
a Dunántúlról érkezett vendégeket.
B.E.

3

Határtalanul erdélyi
kiránduláson a Palini
Általános Iskola

APalini Általános Iskola 7. osztálya a Határtalanul pályázat keretében hat napos erdélyi kiránduláson vett részt. Az út során elõször a
nagyváradi Püspöki Székesegyházat tekintették meg, majd kolozsvári és marosvásárhelyi városnézés
következett. Segesváron felsétáltak
az Unesco világörökségén szereplõ
középkori várnegyedébe. Az intézmény két tanulója verset szavalt a
fehéregyházi Petõfi-szobornál.
Megcsodálták a felújított tordai sóbányát. Egy napos túra keretében tekintették meg a lélegzetelállító Békás-szoros mészkõszikláit, az 1837ben keletkezett Gyilkos-tavat és felmásztak az 1344 méteres Kis-Cohárd
csúcsra, ahonnan gyönyörû kilátásban volt részük. Helyi barlangászokkal izgalmas túrát tettek a Súgó-barlang járataiban. Gyergyószentmiklóson a helyi általános iskola diákjaival
találkoztak és egy meccs keretében
focitudásukat is összemérhették a
gyerekek. A parajdi sóbányába helyi
autóbusszal utaztak le. Szovátán körbesétálták Európa egyetlen heliotermikus tavát, a Medve-tavat, és megcsodálták a fürdõváros régi arisztokrata épületeit. Korondon pedig lehetõséget kaptak, hogy a helyi mesterek
fazekas munkáiból vásárolhassanak 
tudtuk meg Lõrincz Jánostól.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa,
Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Gyorsított tanfolyam indul
személyautó kategóriában
július 8-án rendkívüli
kedvezménnyel: gyakorlati
vezetés: 2400 Ft/óra
Július 7. 16 óra
gépkezelõ (targonca, emelõgép
és földmunkagép)
Július 10. 16 óra
C, D, C+E és B+E
Az augusztus 2.-i GKI vizsgára
jelentkezési határidõ: július 22.

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kutató központot
állítanak fel Kanizsán
A közgyûlés döntése értelmében a város, a Pannon Egyetemmel (PE) és a Hidrofilt Kft.-vel
közös együttmûködésben a víztisztítás, a vízkezelés területén
kutatás-fejlesztési és oktatási tudásközpontot hoznak létre
Nagykanizsán. A kutató központ
felállításának várható idõpontja
szeptember 1-je.
Ennek érdekében elsõ lépésként
a PE, a Mérnöki Kar és a Nagykanizsai Kampusz a Hidrofilt Kft. bevonásával több 10 millió forint pályázati támogatás felhasználásával
megalapította a Víz- és szennyvízkezelõ rendszerüzemeltetõ szakmérnök szakirányú továbbképzési
szakot, mely szaknak az oktatása
már az idei évben megkezdõdhet
Nagykanizsán. A szak angol nyelvû indítását is tervezik, mivel a
Hidrofilt Kft.-nek elõrehaladott
tárgyalásai vannak ezen a területen
Indonéziában és Sri Lankán.
Az eddigi közös munka nyomán
tervezik egy jóval nagyobb lépés
elõkészületeit is, miszerint a város
bevonásával a három partner alapít
egy kutató központot, ahol nemzetközi szintû kutatásokat folytathatnak a víztisztítás és a vízkezelés területén. A központ PE szervezeti keretein belül, a mérnöki kar egy speciális csoportjaként jön létre. Két telephelyen mûködne, az alapkutatások a PE Nagykanizsai Kampusz A
épületében, míg az alkalmazott kutatások, a kísérleti fejlesztések, a labor feladatok a Hidrofilt Kft. telephelyén, illetve Veszprémben.
A kutató központ keretében foglalkoztatható kutatók közé tartozik
a vegyészmérnök, a kutatóvegyész,
az anyagmérnök, az elektrokémikus, a gépész mûszaki fejlesztõ, az
elektronikai fejlesztõ mérnök, a
programozó és a biológus vagy biomérnök. A fejlesztési eredményeket
hasznosítani lehet az ivóvíz kezelési, az ipari vízkezelés, a kertészeti
és az öntözõvíz kezelési, az uszoda
vízkezelési és a gyógyszeripari és
az infúziós oldat technológiánál, továbbá a vezérlési eljárások hatékonyságának javításánál és a szürkevizek újrahasznosításánál.
Ahogy az elõterjesztésben olvasható, a központ indításához elegendõ lenne néhány szakember,
így 3-4 fõállású kutató és fejlesztõ,
valamint 2-3 doktorandusz hallgató, illetve egy pályázati felelõs ve-

zetõ. Ezen kívül szeretnének megnyerni egy országos szaktekintélyt
a kutatási központ irányítására.
A kutatási központ stabil anyagi
hátterének megteremtése érdekében az önkormányzat a PE Nagykanizsai Kampusza számára 20
millió forint támogatást ad. A mûködés támogatására, a fejlesztések
irányának meghatározására, illetve
a menedzser munkájának a megítélésére a három érintett fél létrehoz egy döntéshozói fórumot.

Energiagazdaságosabb
iskoláért projektelnek
A benyújtandó pályázatból a
Hevesi Sándor Általános Iskola
épületét korszerûsítenék.
A Környezet és Energia Operatív Program keretein belül az önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztésekre
pályázhatnak  méghozzá olyan
formában, hogy az adott korszerûsítéseket megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálják.
Városunkban mindez a Hevesi
iskolában valósulhat meg a pályázott támogatás összegébõl, és a 10
százaléknyi  ez esetben mintegy
15 millió forint  önerõbõl. Számszerûsítve, maga a teljes beruházási költség több mint 151 millió forint, az igényelt, vissza nem térítendõ finanszírozás pedig közel
136 millió forint. A projekt által
nyújtandó finanszírozásból oldanák meg az épület hõszigetelését,
teljes nyílászáró cseréjét, gépészeti korszerûsítését, ugyanakkor a
pályázat által megszabott követelmény az is, hogy korszerû energiaforrás is hasznosításra kerüljön a
felújításkor. Ami a Hevesi iskola
esetében napelemes rendszer kiépítését is jelenti.

Módosították a
háziorvosi ügyeleti
díjakat
A közgyûlés döntésének értelmében módosították a háziorvosi
ügyeleti díjakat, 500, illetve 200
forinttal emelték azokat. A hozzájárulás tervezett összege ezzel közel 2,5 millió forinttal nõtt.
Városunkban a felnõtt- és gyermek háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeletet az Egészségügyi
Alapellátási Intézmény mûködteti
az OEP-el kötött finanszírozási
szerzõdés értelmében, mely 2012.
március 1-jétõl Központi Ügyelet-

ként mûködteti az Országos Mentõszolgálattal egységes irányítási
rendszerben a sürgõsségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a
párhuzamos hívások számának
csökkentése, valamint az azonnali
elérhetõség biztonságának javítása
érdekében.
A Központi Ügyelet Nagykanizsa és öt környezõ település 
Liszó, Újudvar, Hosszúvölgy, Fûzvölgy, Homokkomárom  lakosságát, közel 52 ezer fõ ellátását biztosítja hétköznap 16.00  7.30 óráig, hétvégén péntek 16.00-tól a következõ munkanap 7.30 óráig, míg
ünnepnap 7.30  7.30-ig.
Az ügyeleti ellátás biztosításában a Nagykanizsán területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosok, három nyugdíjas orvos és
két rezidens vesz részt. Jelenleg az
ügyelet vonatkozásában kettõs finanszírozási rendszer érvényesül.
Az OEP által nyújtott finanszírozást az önkormányzat a költségvetésbõl ügyeleti díj hozzájárulás címén kiegészíti. A 2014. évre az
ügyeleti díj hozzájárulás tervezett
összege közel 30 millió forint. Az
orvosok azonban kérték a 2002.
óta érvényben lévõ díjak 10001000 forinttal történõ növelését.
A környezõ településeken érvényben lévõ díjak figyelembe vételével úgy határoztak, hogy a jelenlegi díjakat 500, illetve 200 forinttal emelik. Ennek értelmében az
orvosok munkanapi ügyeleti díja
2500 forint, a hétvégi 2700, míg az
ünnepnapi díj 3000 forint/óra lesz.

Az iparfejlesztés és
ezen ágazat adta
munkahelyek
létrehozása a cél
Röviden így lehetne megfogalmazni azt az önkormányzati
szándékot, amelynek célkitûzése Nagykanizsán a jövõben létesítendõ ipari területek majdani fejlesztése. Minderrõl a legutóbbi közgyûlésen esett szó.
Az ipari területek fejlesztésére
vonatkozó akcióterületi terv kidolgozásáról szóló elõterjesztésben olvasható, a város fenntartható fejlesztése érdekében elsõrendû kihívás a gazdaság fejlesztése, a munkahelyteremtés és a foglalkoztatás növelése. Ugyan Nagykanizsa amúgy
is rendelkezik már eleve számos
olyan adottsággal, amik további kamatoztatásával még több lehetõséghez lehet jutni  jelen esetben az
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ipar fejlesztésével kapcsolatban. Az
ágazat pedig újabb munkahelyeket
teremthet Kanizsán, ám mindezek
megvalósításához elengedhetetlen
olyan ipari területek létrehozása (az
Ipari Park folytatásaként akár), ami
 értelemszerûen  rendezett, alapinfrastruktúrával ellátott és további
beépítésre alkalmas. Mint amilyen
például az említett Ipari Park,
ugyanakkor ennek a komplexumnak a rendelkezésre álló, beépítetlen
szabad területe már nem elégíti ki a
követelményeket, hiszen a város
fejlõdése és az elmúlt években történt beruházások eredményeként
betöltötték ezeket a helyeket.
Az újabb ipari területek kialakításához finanszírozás szükséges,
és ez az idõszak kedvezõnek is
mondható e szempontból  ugyanis mostanság indul az EU új költségvetési idõszaka, és a 2014-2020
közt felhasználható támogatási
forrásokból jelentõs összegek
megszerzésére nyílik lehetõség.
Nagykanizsa az elsõk közt kezdte
meg  ennek érdekében  Integrált
Területi Beruházásainak meghatározását és Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozását, amiknek keretében elõzetes városfejlesztési akcióterv is készült az ipari területek
fejlesztésére. A kérdéses esetben egy
520 hektáros területrõl van szó. A
határozati javaslat mindkét részét,
pontosabban a terv kidolgozására és
további költséget taglaló javaslatot
elfogadta a képviselõtestület.

Napelemmel
termelnék az energiát
A Fotovoltaikus rendszerek kialakítására vonatkozó KEOPpályázat keretében a Polgármesteri Hivatalra és a Batthyány Lajos
Gimnáziumra telepítenének olyan
rendszert, aminek segítségével
napelemes villamosenergia-termelés és hasznosítás valósulhat meg.
A hivatal esetében ez a korszerûsítés kicsivel több, mint 14 millió
forintba kerülne, ám erre közel 11,5
millió forintos támogatást igényelnek az említett pályázaton. A BLGben a napelemes villamos energia
termelést 20 millió forintból építenék ki, a projekt ehhez 16 millió forinttal hozzá is járulna, így az iskolának 4 milliójába kerülne mindez.
Ezekrõl is tárgyaltak a legutóbbi soron kívüli ülésen, továbbá el is fogadták a pályázat benyújtásáról szóló napirendi pontot a városatyák.
Sz.Zs. - V.M.
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A 48. gyalogezred I. világháborús emlékmûve, közismert nevén a
Petõfi-szobor talapzatának felújítására benyújtott pályázaton városunk 5 millió Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert, melyhez
500.000 Ft önerõt biztosított.
A szobor bronzból öntött figurális részét 2008-ban tisztították
meg, és idõközben esedékessé vált
a mészkõtömbökbõl összeállított
alépítmény felújítása is. A hét elején megkezdett bontási munkálatok közben a kivitelezõ cég szakemberei egy fémhengert, idõkapszulát találtak, melyet a Thúry
György Múzeumba szállítottak. A
tervek szerint július végére már új
betonalapzaton áll az emlékmû.
Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászmûvész Deák téren felállított alkotása az ezred elsõ világháborúban
elesett hõsi halottainak állít emléket. Az egykori elképzelések szerint
a város a 20-as honvéd gyalogezred
és a 48-as gyalogezred elesetteinek
emlékére egy közös emlékmûvet
szeretett volna felállítani, ám a volt
20-as honvédek és családtagjaik
nagyarányú gyûjtést szerveztek, s
ennek eredményeként 1930. június
1-jén külön emlékmûvet avattak fel
az Erzsébet téren. A 48-as emlékmû
avatására 1934-ben kerülhetett sor,
miután a Deák térrõl az Erzsébet
térre helyeztek át a Török kutat, s

Felnyitották
az idõkapszulát
A Thúry György Múzeumban
felnyitották azt az idõkapszulát,
melyet a 48. gyalogezred I. világháborús emlékmû talapzatának
bontási munkálatai közben pár
nappal ezelõtt találtak. A cinnel
lezárt fémhenger nyitásán részt
vett Száraz Csilla igazgató,
Kunics Zsuzsa muzeológus, Pulai
Attila restaurátor, Benke Lajos
múzeumi munkatárs és Cseresnyés Péter polgármester.
A felújítás miatt elbontott talapzat
alól elõkerült idõkapszula, mely
1934-bõl származik, egy üveghengert, borítékba csomagolt korabeli
fémpénzérméket, a szobor alapítóle-

velét, a gyalogezred kitûzõjét és az
ünnepélyes avatás meghívóit rejtette
magában. Az alapító okirat szövege
így szól: Az itt elhelyezett emlékmû
az 1798. évben felállított és az 1918.
évben megszûnt cs. és kir. 48. gyalogezred hõsi halált halt katonáinak
emlékét örökíti meg. Az ezred katonáit 120 éven keresztül Zala vármegyébõl sorozták. A szobor azt ábrázolja, hogy Petõfi Sándor hazánk
nagy költõje, aki ennek a »zöld hajtókás sárga pitykés« ezrednek az
18391840. években közkatonája
volt, jobb kezében az ezred zászlaját
tartva lelkesíti a támadásra kész kézigránátos 19141918. évi világháborús katonát, miközben baljával a
jugoszlávok által elszakított Muraköz felé mutat. A mûvet a Zalavármegye alsórajki születésû Kisfaludi
Strobl Zsigmond tanár szobrászmûvész alkotta, melynek költségét az
ezred volt tisztjei és legénysége áldozatkészségébõl, Nagykanizsa város
és Zalavármegye közönségének támogatásával sikerült elõteremteni.
Az avatás ünnepsége vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzása,
Gyömörey György fõispánsága, dr.
Krátky István polgármestersége idején 1934. szeptember hó 2. napján
ment végbe. Az emlékmû létrejöttének munkájában az ezred következõ
volt katonái fejtettek ki eredményes
tevékenységet: Zsivkovics Sándor
tábornok, Schöfl Rezsõ ezredes,
Bremser Gusztáv alezredes, Finta József alezredes, Szathmáry Béla százados, Kunstädter Andor tartalékos
fõhadnagy, dr. Pottyondy József tartalékos hadnagy, Antal Sándor tartalékos zászlós és vitéz Tóth Béla tartalékos törzsõrmester. A hengerbe,
bár beszivárgott a talajvíz, a korabeli
dokumentumokban nagy kárt nem
okozott.

Üzenet a jövõnek:
új idõkapszula kerül
a Petõfi-szobor
felújított talapzatába

Fotó: Hohl Zoltán

Az Elsõ világháború történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása címmel pályázatot hirdetett a Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete a közelmúltban.

ennek helyére kerülhetett a 12 ezer
hõsi halott emlékmûve. A kompozíció Petõfi Sándort ábrázolja egy elsõ világháborús kézigránátos magyar katonával. Az 1798-ban, Veronában alakult ezredben szolgált
ugyanis Petõfi is 1839 és 1841 között 18 hónapig. A bronz szobor talapzatán a költõtõl származó alábbi
idézet szerepel: És mi nem hagyjuk magunkat, Míg lesz egy kéz és
egy kard! Fogadom azt, hogy megbánja, Aki bántja a magyart.
Ugyanitt megörökítették a gyalogezred 17991918 közötti nevezetesebb fegyvertényeit is. Leleplezésére 1934. szeptember 2-án került sor.
A terv szerint József fõherceg adta
volna át a szobrot, de fontos közügyek távol tartották, ezért megbízásából Pacor József nyugalmazott
altábornagy, egykori ezredparancsnok mondta az avató beszédet. Az
ünnepségen részt vett az alkotó,
Kisfaludi Strobl Zsigmond is.

A Strobl Zsigmond által készített
szobor ünnepélyes avatására 1934.
szeptember 2-án került sor, az alapkõletételt pedig augusztus 23-án
végezték el. Az új alapzat letételekor az új kapszulában a most talált
dokumentumok szkennelt változatát helyezik el.
A Petõfi-szobor talapzatának
felújítására az Elsõ világháború
történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása,
helyreállítás elnevezésû pályázaton városunk öt millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert,
melyhez 500 ezer forint önerõ biztosítása szükséges.

Fotó: Varga Mónika

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Felújítják a Petõfi-szobor talapzatát

5

Karádi Ferenc alpolgármester
átadta Száraz Csillának, a Thúry
György Múzeum igazgatójának
azt az idõkapszulát, amelyet egy
helyi vállalkozó készített el és
ajánlott föl, hogy a 48. gyalogezred I. világháborús emlékmûvének
talapzatában helyezzenek el. Az
alpolgármester kérésére készített
ötven cm magas és tíz cm átmérõjû saválló acélból hermetikusan
záródó idõkapszulában biztosan
helyet kap majd az eredeti 1934-es
fémhenger tartalmának reprodukciós változatai (az eredetiek a múzeum gyûjteményében kapnak helyet). E mellett bizonyosan bele
kerülnek a mai újságok, pénzérmék és egy dokumentum a mostani felnyitás idõpontjáról és körülményeirõl, valamint a jelenlegi önkormányzat üzenete az utókornak.
B.E. - V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nyárindító parti
a CSÁO-ban

Közös programokkal indította
a nyarat a nagykanizsai Családok Átmeneti Otthona (CSÁO).
Június 24-én csocsóverseny,
horgászat, pingpong verseny, sátorépítés, libikókázás, kézmûves
foglalkozás és közös fõzés várta a
gyermekeket, majd az ebédet követõen mindenki jégkrémmel hûsíthette magát  tudatta lapunkkal
Turi Renáta szakmai vezetõ.
Az otthon dolgozói próbálják a
nyarat tartalmas tevékenységekkel
megtölteni, ennek jegyében június
15-tõl 20-ig a serdülõ gyermekek a
Zalaháshágyi Ifjúsági Táborban
töltöttek el egy izgalmas hetet az
Euroszínvonal Alapítvány szervezésében. A nyáron lesz még az otthon szervezésében közös kirándulás, sok-sok közös fõzés, kézmûves foglalkozások és tervezik egy
nagyobb medence beszerzését is,
hogy azok a gyermekek is élvezhessék a pancsolás örömeit, akik
nem juthatnak víz közelébe, a
standra vagy a Balatonhoz.
A programokra a Remény program keretében kerül sor, amelyet a
Velux Alapítvány, valamint a magyar és dán Vöröskereszt finanszíroz.

Táncos érmek
Budapestrõl

A Premier Táncklub növendékei az elmúlt hétvégén országos megmérettetésen vettek
részt Budapesten. A versenyen
1600 versenyzõ lépett színpadra, 250 produkcióval 4 kategóriában, 3 korcsoportban. A
Premieres lányok 5 produkcióval neveztek a megmérettetésre.

Mini duó színpadi látványtánc
kategóriába a Barbie Girls címû
koreográfia  Gelencsér Hanna és
Hegedûs Dóra elõadásában  3.
helyezést érdemelt ki.
A gyermek formáció is kitett
magáért, hiszen az õ kategóriájukban indult a legtöbb produkció a
nap folyamán, és a kitartó munkának köszönhetõen a Hajrá csajok
címû produkcióval a dobogó legfelsõ fokára állhattak fel az ifjú
táncosok. A csapat tagjai: Czimmermann Fanni, Weisz Csenge,
Navinszky Réka, Puskár Lili,
Donáczi Emese, Tomasics Réka,
Szabó Cipriána, Gelencsér Larissza, Völgyi Virág, Horváth Szófia, Horváth Luca, Kiss Dzsenifer.
Felkészítõ: Németh Petra.
A gyerekeken kívül a felnõtt
csapat is megmérettette magát 3
produkcióval. Felnõtt duóban a
Round the World koreográfiával 
Sipos Eszter és Vékási Dorottya 
2. helyezést szereztek. Felnõtt csapat kategóriában az Együtt címû
produkció táncosai  Böjti Blanka,
Takács Anna, Németh Petra,
Papócsi Petra, Bunczom Evelin,
Kománovics Kyra, Somogyi Nóra,
Vékási Dorottya, Sipos Eszter,
Lovkó Luca  3. helyezést érdemeltek ki, míg szintén felnõtt kategóriában a Premier Táncklub formációja a Party Time 2. helyezést
ért el a nehéz mezõny ellenére. A
felnõtt formáció tagjai: Takács Anna, Németh Petra, Papócsi Petra,
Bunczom Evelin, Kománovics
Kyra, Somogyi Nóra, Vékási Dorottya, Sipos Eszter, Lovkó Luca,
Bunczom Fanni, Varga Petra. Felkészítõjük: Salamonné Kuzma Renáta.

Thúrys diákok
opatijai gyakorlata
A Dr. Mezõ Ferenc  Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ Iskola Thúry Tagintézmény és
két opatijai iskola közt évek óta
fennálló cserekapcsolatnak köszönhetõen a horvát és a magyar
diákok is két-két hetet tölthettek
el Nagykanizsán illetve Opatijában.
A minap a horvát diákok beszámolóját olvashatták honlapunkon,
azonban már a magyar diákok is
megérkeztek Horvátországból.
Pincérek, cukrászok és szakácsok,
összesen hatan tölthették Opatijában a kéthetes gyakorlatukat. A kísérõ tanáraik Sinkovics Tamásné
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cukrász szakoktató és Behmné
Pethõ Ilona tagintézményvezetõhelyettes voltak, akik egy-egy hetet töltöttek kint a diákokkal. A tanulókat egy, az iskolán belül kiírt
pályázat segítségével választották
ki, melyhez tanári ajánlásokat is
csatolniuk kellett, továbbá figyelembe vették a tanulmányi eredményeiket és a viselkedéskultúrájukat is a döntésnél.

Ahogy Soós Elvira elmondta,
munkavédelmi szempontok szigorúbbak Horvátországban, hajukat
teljesen a sapka alá kellett tûrniük
és ékszert sem viselhettek. Horvát
ételeket készítettek, de õket cukrászokat megkérték, hogy készítsenek magyar süteményt. Egy tradicionális dobostortát sütöttek, mely
nagyon ízlett az ottani szakácsoknak, cukrászoknak.
Szalai Barbara, aki horvát anyanyelvû és Papp Viktória hozzátették, Opatijában sokkal kényelmesebb a munkatempó. Szabadidejüket kirándulással töltötték, jártak
Rijekában (Fiume) és az Ucka
hegynél is. Fürödni azonban nem
tudtak, mert hideg volt a víz.

Ismét kortárs-újoncok
a Kistolmácsi-tó
partján
Huszonnégy újonccal ültek
jubileumot, hiszen immár tizedik alkalommal, ismét a Kistolmácsi-tónál rendezte meg hagyományos, Kortárssegítõ-képzõ
bûnmegelõzési táborát a Nagykanizsai Rendõrkapitányság.
A tábort vezetõ Bükiné Papp
Zsuzsanna, a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság Bûnmegelõzési Alosztályának vezetõje leszögezte:
meggyõzõdése, hogy a táborozó
gyerekek a késõbbiekben egy kinyújtott kezet jelentenek majd a
rendõrségnek, a rendészeti szerveknek.
 Itt nincs technika, televízió,
számítógép vagy internet, szó szerint a természet kebelében vagyunk a gyerekekkel  hangsúlyozta az alosztályvezetõ.  Amikor 2005-ben elõször megrendez-

tük a kortárs-segítõ tábort, pont
ilyen 10. jubileumban reménykedtünk. Az elmúlt években 250 gyereket képeztünk ki arra, hogy
szükség esetén segíteni tudjon:
kortársainak, önmagának, bárkinek. Ezek a kamaszok egy kapcsot
jelenthetnek a rendészeti szervek
és a fiatalok, tulajdonképpen a felnõttek és gyerekek között. Jó pár
esetet fel tudnék sorolni, mikor a
Kistolmácson nevelkedett kortárs-segítõbõl rendõr, szociális
munkás, katasztrófavédõ vagy éppen tûzoltó lett. A Nagykanizsáról
és környékérõl érkezett kamaszok
a táborban eltöltött egy hét alatt
nem csupán jól érezhetik magukat,
hanem komoly ismeretanyagot
szerezhetnek, és nem mellesleg
beleszámít az itt eltöltött idõ az 50
órás közösségi szolgálatuk idejébe
is. Egy ismerkedési est után erdei
túrák, önismereti tréningek, elsõsegély, kommunikációs és kapcsolatépítõ órák, büntetõjogi és drogprevenciós elõadások, valamint
különbözõ bemutatók várnak rá-

juk. Érkeznek majd a kábítószer
poklából szabadult fiatalok is elmesélni szomorú történetüket, de
jönnek elõadók a büntetés-végrehajtásból is, hogy rádöbbentsék
õket arra: milyen következményei
lehetnek egy-egy meggondolatlan
hétvégi bulinak  sorolta Bükiné
Papp Zsuzsanna.  A tábor végén
szóbeli vizsga következik, majd a
nyár folyamán a kamaszok bûnmegelõzési õrjáratokon vesznek
részt a kanizsai és a zalakarosi
strandokon, illetve késõbb más
rendezvényeken is. Mi a cél? Ha a
táborozó gyerekek csak egyszer
tudnak majd segíteni az itt tanultaknak köszönhetõen osztály- és
embertársaiknak, vagy csupán
saját maguknak, akkor azt hiszem,
már megérte a belefektetett munka.
A Péterfy iskolából érkezett,
nyolcadikos Tukszár Kitti épp a
golyóálló mellényt próbálta magára:  Elõször vagyok itt, néhány
osztálytársammal érkeztem. A kíváncsiság miatt jöttem, és az éjszakai túra tetszett a legjobban, még
rókát is láttunk. Ha alkalmam adódik, szeretném hasznosítani az itt
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megtanultakat. Egyébként õsszel a
Zsigmondy egészségügyi szakán
folytatom a tanulmányaimat,
gyógymasszõr szeretnék lenni.
Szintén osztálytársakkal érkezett a Zsigmondy 9/C osztályából
Csonka Mihály, aki ottjártunkkor a
géppisztoly összeszerelését és tisztítását gyakorolta:  Én a honvédségnél szeretnék majd dolgozni,
katona akarok lenni. Így nem lehetett kérdés, hogy kipróbáljam a tábort. Elsõsorban azok az elõadások vannak rám nagy hatással,
amikor rádöbbentenek minket,
hogy egy-egy diákcsínynek induló
hülyéskedésnek akár életre szóló
következményei is lehetnek.

Majd ötven technikus
vehette át oklevelét
Június 24-én délután a
Nagykanizsai Mûszaki Szakkképzõ Iskola Cserháti tagintézménye technikus oklevélátadó
ünnepséget szervezett, ahol négy
szakmában összesen 45 oklevelet
adtak át, amelynek majdnem a
fele jeles eredményû. Tíz autószerelõ, öt autó technikus, 18
elektronikai technikus, 12 gépgyártástechnológiai technikus lehet büszke az elért sikerére.
Marton László tagintézmény-vezetõ köszöntõ beszédében kitért a
szakma helyzetére. Kiemelte, hogy a
most végzett diákokra, a jól képzett
szakemberekre a munkaerõ piac

igényt tart, hiszen hazánkban az autógyártás fellendülõben van. Csak az
elmúlt évben 2600 új munkahelyet
teremtett négy autógyártó, az Audi, a
Mercedes, az Opel és a Suzuki.
Ugyanebben az évben több mint 313
ezer autót és 2 270 000 motort
gyártottak Magyarországon. Helyi
szinten is reménykeltõ az a tény,
hogy Nagykanizsa csatlakozott a
Nyugat-Pannon Jármûipari és Mechatronikai Központhoz, negyedik
városként az alapító Szombathely,
Szentgotthárd és Zalaegerszeg után.
Az igazgató kitért az elért tanulmányi eredményekre is. Eszerint
54 cserhátis tanuló ért el szép eredményt országos, regionális vagy
megyei tanulmányi verseny döntõ-

jében, közülük 19 országos szintre
is eljutott.
A jeles eseményen Anda Zoltán fõigazgató helyettes, Mérksz
Andor, a Kanizsa TISZK ügyvezetõ igazgatója, valamint Vajda
Tibor, a DKG tanmûhelyvezetõje is részt vett. Az okleveleket
Marton László igazgató, Pálfi
Tamás, Kránicz Zsolt, Angyalosi
András valamint Kovács Attila
osztályfõnökök adták át a végzõsöknek.

Gurul a Hevesi!
A jó, a szép, a hasznos és a kellemes, mind a négy feltétel egyszerre adatott meg a Hevesi iskola diákjainak, akik immár másodszor vehettek részt a testi erejüket is jól igénybe vevõ biciklitúrán.

Május 19-én reggel 40 kisdiák
és 5 elkötelezett pedagógus ülte
meg vasparipáját, hogy nekivágjon a közel 30 km-es távnak. A
tervezett útvonalunkon szervezetten, fegyelmezetten tekert a
több méteres karaván, a város
forgalmasabb pontjain a Közlekedési Rendõrség segítségével
tudtunk zökkenõmentesen haladni.
Szepetnek csodás zöldövezetében, a horgásztó környékén telepedtünk le egy kis pihenõre. Az

7

idõjárás is kedvezett programunknak, lubickoltunk a kellemes napsütésben, és élveztük a szél lágy
simogatását. A madarak énekét
egy határozott füttyszó szakította
félbe, jelezve, hogy itt az ideje a
továbbindulásnak. Fáradtságnak,
elcsigázottságnak nyoma sem
volt, ugyanis már a következõ állomásunkra gondoltunk, a sormási
István Fogadóra, ahol finom ebéd
várt ránk. Az elfogyasztott étek
után a fogadó természetbarát környezetben játszhattunk, beszélgethettünk. Legfõbb témánk az volt:
Milyen kár, hogy hamarosan vége
ennek a szuper programnak.
15 óra körül az iskolavezetés
nagy tapssal fogadtak bennünket,
nagyon örültek, akár mi szervezõk
is, hogy épen, egészségesen tértünk haza a túránkról.
(folytatás a 8. oldalon)

Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közmûvelõdési
Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Király u. 47.( Tel: 0693/516-796)

Közhasznúsági jelentés 2013. évrõl
Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 2013.év
Kimutatás a célszerinti juttatásokról 2013. év
Cél szerinti juttatás nem volt.
Sorszám A tétel megnevezése
1. A. Közhasznú tevékenység bevétele
2. B. Egyéb alaptevékenység bevétele
3. C. Vállalkozási célú tevékenység bevétele
4. D. Összes bevétel (A+B+C)
5. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
6. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
7. G. Összes ráfordítás (E+F)
8. H. Vállalkozási tevékenység eredménye
9. I. Adózás elõtti eredmény
10. J. Adófizetési kötelezettsé
11. K. Tárgyévi vállalkozási adózott eredmény
12. L. Tárgyévi alaptevékenység adózott eredmény
13. M. Mérleg szerinti eredmény

Elõzõ év
11 658
38 513
50 171
50 998
50 998
-827
-827
-827

Tárgyév
3 422
4 278
37 700
37 610
37 610
90
1
89
89

Sorszám A tétel megnevezése
01. A. Befektetett eszközök
02. I. Immateriális javak
04. II. Tárgyi eszközök
09. B. Forgóeszközök
11. II. Követelések
16. IV. Pénzeszközök
17. C. Aktív idõbeli elhatárolások
18. Eszközök összesen
19. D. Saját tõke
20. I. Jegyzett tõke
23. III. Tõketartalék
24. IV. Eredménytartalék
25. V. Lekötött tartalék
29. VII. Mérleg szerinti eredmény
31. F. Kötelezettségek
34. III. Rövid lejáratú kötelezettségek
37. G. Passzív idõbeli elhatárolások
38. Források összesen

Elõzõ év
283
283
13 849
20
13 829
397
14 529
10 124
5 000
122
5 829
-827
4 018
4 018
387
14 529

Tárgyév
528
528
14 618
14 618
17 736
29 882
10 213
5 000
122
5 002
89
19 073
19 073
596
29 882

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 7. oldalról)
A lehetõséget a Hevesi Sándor
Általános Iskola nyertes Innovatív
iskolák fejlesztése elnevezésû pályázatának köszönhetjük  számoltak be a hevesi iskolások.

Az anyakönyvvezetés
története a
Medgyaszay Házban

Az anyakönyvvezetés története 1895  1924-ig  Tisztelgés a
múlt elõtt címmel nyílt kiállítás
a Medgyaszay Házban. A tárlat
apropója, hogy a közigazgatási
reform keretében az idei évtõl az
elektronikus anyakönyvvezetés
kerül bevezetésre, így rögzítik
majd életünk meghatározó eseményeit.
Ahogy Lehota János elmondta,
a kiállítás, mely a papíralapú anyakönyveket mutatja be, tisztelgés a
múlt elõtt. A tárlat ötletgazdája
Zsámár Józsefné. Ezt követõen
Cseresnyés Péter polgármester
nyitotta meg a kiállítást, ahol születési, házasságkötési, halotti
anyakönyvek tekinthetõek meg.
Kiemelte, fontos adathalmazzal
bõvül Kanizsa múzeumi gyûjteménye, melyek segítségével bepillantást nyerhetünk a múltba, megvizsgálhatjuk, hogy az anyakönyvvezetés és az írás területén milyen
változás történt.
 Elbúcsúzunk egy kortól,
amikor minden hivatalos ügy papíralapon történt, áttérünk egy új
módszerre, amelyiknek a végét, a
kutathatóságát még nem tudjuk.
Ez a néhány könyv megmutatja
nekünk a kor sajátosságán túl
azt, hogy maga a könyv is menynyire fontos, hiszen annak illata,
súlya van  emelte ki Cseresnyés
Péter.
A kiállítás dokumentumait
Matyola Péterné anyakönyvvezetõ
mutatta be.

Kiadvánnyal bõvült
a postakocsis paletta
Elkészült a 5 Postakocsi turisztikai projekt legújabb GPS(kincskeresõ) brosúrája, mely

egyben a térség jelentõsebb turisztikai állomásainak ismertetõjét is tartalmazza szlovén-magyar viszonylatban. Felnõtteknek és gyermekeknek külön is
készült a kiadványból, melyet a
magyar fél a szlovéniai Moravske Toplice közösségével
együtt adott ki.
Amint azt Gyarmati-Litter Tímea projektasszisztenstõl megtudtuk, a kiadvány szlovén és
magyar, illetve német és angol
nyelven került kiadásra, s már a
koperi nemzetközi utazási kiállításon be is mutatkozott, helyben
pedig a nagyrécsei központ mellett a kanizsai Tourinform Irodában is hozzá lehet jutni. Elhangzott továbbá az is, hogy a turisztikai program keretében az úgynevezett pajta-építés feladatát
Kerkaszentkirály helyett Magyarszerdahely vette át, így a 20
millió forintos beruházást a
Nagykanizsához közeli település
vállalhatta be.

Nyugalmat keresve
Semmi a világon nem hasonlítható a természet nyújtotta békéhez és megnyugváshoz. Ekképp vall mûvészetérõl és magáról Patrick Maung Yay festõmûvész, akinek munkáiból minap
nyílt kiállítás a HSMK Õsze
András galériájában.
A burmai születésû Patrick M.
Yay Valkonyán lelt otthonra: e vidék szépségeibõl merít ihletet a
festéshez a (nem mellesleg) gyermeksebész-pszichiáter végzettséggel (is) rendelkezõ alkotó. A nyugalmat keresõ címet viselõ legfrissebb tárlata pedig már a harmadik önálló kiállítása Magyarországon, aminek keretében a természettel és a kaotikus 21. századdal
kapcsolatos érzéseit, benyomásait
láttatja  festmények formájában,
melyek az impresszionizmus, az
expresszionizmus és a futurisztikus szimbolizmus jegyeit tükrözik.
 A béke keresése során a természetben találtam meg az igazi
megnyugvást  vallja kis univerzumáról a buddhista mûvész, akinek hétfõi kiállítását Lehota János
esztéta, egyetemi tanár ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe.
A kiállítás július 18-ig tekinthetõ meg.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.

2014. július 3.

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése döntött a nagykanizsai Sörgyár
tömb ( Erdész utca-Határõr utca-belterületi határvonal-Sörgyár utca-Csengery
út által határolt tömb) rendezés alá vonásáról, melyet az AOD Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet 29.§ felhatalmazása alapján
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a 97/2013. (III.28.) számú határozatát, a településfejlesztési eszközök partnerségi egyeztetésérõl.
A határozat alapján a rendezési tervi módosítás eljárásába hirdetmény útján kerül sor a lakosság bevonására. Az érintettek az észrevételeiket a polgármesterhez címzett és a fõépítészhez eljuttatott, szövegszerû, indoklással ellátott levélben tehetik meg a közzététel lejártáig.
A fentiek alapján a módosított településrendezési tervet 2014. július 26-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.

P ál y áz at - f al f i r k ák e l t û n t e t é s é r e
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki a falfirkák eltüntetésének támogatásáról szóló 81/2007. (XII.21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2014. évben 100 000 Ft.
Pályázati kiírás és pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport irodáján ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa,
Erzsébet tér 7. fszt. 15.), vagy letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve
érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és csatolása.

Képviselõi fogadóórák
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Bene Csaba, Dénes Sándor,
Dr. Etler Ottó, Dr. Károlyi Attila, Sajni József, Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen
idõszakban Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje a bcsaba@nagykanizsa.hu e-mail címen, vagy a 0620/2653-889-es telefonszámon, Dénes Sándor a denes.sandor@nagykanizsapmh.hu e-mail címen,
Szõlõsi Márta önkormányzati képviselõ az szmarta25@hotmail.com e-mail
címen, vagy a 0630/3018185-ös telefonszámon, Sajni József önkormányzati
képviselõ a sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu e-mail címen, vagy a 0630/3674461-es telefonszámon, Dr. Etler Ottó az oetler@cmlabor.hu e-mail címen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. július 7-én (hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Lakossági tájékoztató - kerékpárút
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának beruházásában, pályázati forrásból 2014. július-augusztus-szeptember hónapokban kerékpárút-építési és javítási munkák zajlanak Nagykanizsán. A
projekt Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttmûködési Programban, az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.
Az érintett helyszínek a következõk:
- A Király és Vár utcákban a Zrínyi utcai körforgalomtól a Varasdi u.
csomópontig a déli oldali járda nyomvonala;
- A Teleki utcában az Eötvös tértõl a Hevesi utcai körforgalomig az északi
oldali járda nyomvonala;
- A Petõfi utcában a Huszti tértõl a Dózsa Gy. utcáig a nyugati oldali járda
nyomvonala;
- Javítási munkák a Bagola-Galambok összekötõ úton.
A kivitelezési munkákból adódó esetleges kellemetlenségek miatt szíves
türelmüket és megértésüket kérjük.
Nagykanizsai Megyei Jogú Város Önkormányzata
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Pályázat - autóbuszos személyszállítás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási
területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerzõdés keretében történõ ellátására pályázatot ír ki.
1. A Kiíró neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. Tel.: 06-20/8492300; Fax: 06/93-500-730. Kapcsolattartó: Cseresnyés Péter polgármester,
email: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu.
2. Az eljárás tárgya, illetve mennyisége: autóbusszal végzendõ, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési feladatok ellátása Nagykanizsa Megyei Jogú
Város vonatkozásában, közszolgáltatási szerzõdés keretében, ezen kívül a
pályázatban foglaltak szerint a menetrend, jegyek és bérletek biztosítása. A
személyszállítást meghatározott számú és helyû megállóhelyet tartalmazó, a
pályázati kiírás "A" jelû mellékletét képezõ menetrend szerint kell végezni.
3. A szerzõdés meghatározása: közszolgáltatási szerzõdés
4. A szerzõdés idõtartama: kiíró a szerzõdést határozott idõtartamra - 2015.
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig - 5 évre köti.
5. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2015. január 1.
6. A teljesítés helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
7. A pályázat benyújtásának határideje: a felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben való közzétételét követõ 60. nap 12.00 óra.
9. Az eredményhirdetés legkésõbbi idõpontja: 2014. november 20. 10.00 óra.
10. Szerzõdéskötés tervezett legkésõbbi idõpontja: 2014. december 01.
11. Elbírálás módja és szempontja: a Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott
alkalmassági követelmények és bírálati szempontok alapján az összességében
legelõnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevõvel köt szerzõdést.
12. A Pályázati kiírás beszerzésének feltételei: a Pályázati kiírás ellenértéke:
50.000 Ft + ÁFA összeg.
A pályázati kiírás ellenértékét a Pályázó átutalással teljesítheti a Kiíró
Magyarországi Sberbank Zrt-nél vezetett 14100330-92660049-01000003
számú bankszámlájára. A pályázati kiírás az átutalási megbízás másolatával vehetõ át hétfõtõl csütörtökig 8-16 óra között, ill. pénteken 8-12 óra
között a következõ címen: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala 8800, Nagykanizsa Erzsébet tér 7. - Gazdálkodási Osztály Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport. A pályázati kiírás
kérésre - az erre vonatkozó igény kézhezvételétõl számított öt
munkanapon belül - postai úton kerül megküldésre, amennyiben az
ellenérték megtérítését a Pályázó igazolja. A megvásárolt pályázati kiírás
másra át nem ruházható. A pályázati kiírás megvétele elõfeltétele az
eljárásban való részvételnek.
14. A pályázók köre: a pályázat nyilvános, a verseny tisztaságát és
átláthatóságát bárki számára biztosító módon zajlik. Az Európai Gazdasági
Térségen kívüli székhelyû szolgáltató a pályázaton abban az esetben vehet
részt, ha országában is biztosított a menetrend szerinti autóbusz közlekedésben
a nemzeti elbánás a külföldiek számára. A pályázat nyelve magyar.

Pályázat - helyi védelem
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Városfejlesztési- és Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
91/2011. (XI. 04.) sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió Ft - vissza nem
térítendõ támogatás (amely 2015-ben kerül kiutalásra).
A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmények
tulajdonosai és használói pályázhatnak.
A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 04.)
számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 15.) lehet beszerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a www.nagykanizsa.hu
honlapon is. A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen
nyilatkozatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti
helyeken hozzáférhetõk. A pályázatokat 2014. október 10-ig lehet beküldeni,
vagy személyesen benyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához.
Kizárólag zárt borítékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt
az elbírálásban. A borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2014.
A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2014. novemberi soros Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsági ülésen bírálja el 2014. november 30-ig.

Kanizsa  Városháza
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Álláspályázat - Polgármesteri Kabinet
kabinetvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Polgármesteri Kabinet kabinetvezetõ munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A vezetõi megbízás idõtartama:
a vezetõi munkakör határozatlan idõtartamra szól. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
A munkakörhöz tartozó fõbb tevékenységi körök: a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet vezetõi feladatainak ellátása, ennek keretében a polgármester feladatellátását segítõ szervezési, pályázati és fõépítészi tevékenységek ellátásának irányítása a csoportvezetõk operatív közremûködésével.
A munkakör betöltõje irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Polgármesteri Kabinet: Polgármesteri szervezési csoport, Pályázati csoport,
Fõépítészi csoport. Az irányítása alá tartozó személyek száma: összesen 13 fõ.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(Kttv.), valamint Nagykanizsa MJV Önkormányzata Közgyûlésének 18/2012.
(IV.04.) önkormányzati rendelete, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egyetemi végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga,
vagy a Kttv. 118. § (9) bekezdése szerinti mentesítés igazolása (ennek hiányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl számított két
éven belül azt megszerzi), vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintû számítógépes ismeret.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: kommunikációs szintû idegen nyelvismeret, szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: a pályázó részletes szakmai önéletrajza a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerinti
formában és tartalommal (www.nagykanizsa.hu / Polgármesteri Hivatal / Letölthetõ nyomtatványok / Jegyzõi Kabinet (Titkárság) / Önéletrajz minta szerint). Motivációs levél. Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte). A pályázati feltételként elõírt
felsõfokú iskolai végzettséget, szakvizsgát tanúsító okirat másolata. A pályázó
által a pályázatban hivatkozott szakmai, vezetõi gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása. A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy: nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozott gondnokság alatt, kinevezése esetén
alkalmazási tilalom vagy munkaköri összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. és 87.
§-ai alapján vele szemben nem áll fenn; illetõleg nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható, a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez.
A munkakör a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyergyák Krisztina
jegyzõ nyújt a +36-20-849-2307-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történõ megküldésével
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen, dr. Gyergyák Krisztina
jegyzõnél, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 9. ajtó.
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot:
2/61/2014., valamint a munkakör megnevezését: Polgármesteri Kabinet vezetõ.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidõ leteltét követõen - az erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség. A kinevezést megelõzõen a pályázó személyes meghallgatására sor kerül. Az
érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meghallgatáskor be kell nyújtani. A döntésrõl a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a kinevezés hat hónap
próbaidõ kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes
oldalán (Elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), és Nagykanizsa
MJV honlapján (www.nagykanizsa.hu).

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A NAGYKANIZSAI PIARISTA GIMNÁZIUM
ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE
A Piarista Rend Magyar Tartománya 149.024.640 forintos viszsza nem térítendõ uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv
KEOP-4.10.0/E, Egyházi jogi személyek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban címû pályázati konstrukció keretében.
A Piarista Rend Magyar Tartománya 2014. március 24-én viszsza nem térítendõ támogatást nyert a Környezet és Energia
Operatív Program pályázatának keretén belül. A projekt közvetlen célja a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda intézmény épületegyüttesének fenntarthatóbb üzemeltetése, mindezt az energiafelhasználás csökkentésével. Ennek érdekében az általános
iskola épületét külsõ oldali szigeteléssel, külsõ nyílászáró cserével, fûtési/használati HMV korszerûsítésével újítják meg. A
gimnázium épületére továbbá napelemes és napkollektoros
rendszer is telepítésre kerül.
Az intézményben több mint 500 fõ tanul, melybõl adódóan
egész évben nagy az iskola kihasználtsága.
A projekt fõ célja az iskola fenntartható üzemeltetésének megteremtése az energiafelhasználás csökkentésével.
Az energetikai korszerûsítésnek köszönhetõen az üvegházhatások, illetve az energiaköltségek is csökkeni fognak a jövõben
A beruházás elõkészítési szakasza során az intézmény energetikai felmérése megvalósult.
2014.06.17-én kezdetét vette a kivitelezés. Várhatóan
2014.12.07-én a munkálatok befejezõdnek.
A pályázat megvalósulásával a Piarista Rend Magyar Tartománya környezettudatos hozzáállásról biztosítja a lakosságot. Példát mutat, hogy a közhasznú intézmények is mûködhetnek gazdaságosan és nem utolsó sorban környezetkímélõen.
A beruházások az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósulhattak meg.

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. július 1-31-ig érvényes.
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Fotó: Szabó Zsófia

2014. július 3.

Kígyó(zó)zóna

Avagy a homokkomáromi csúszómászó nehézfiúk
Idilli környezet, tipegõ lábasjószágok, postáskergetõ kutyák szinte mindenkinek ez a kép ugrik be, ha egy kis falura gondol.
Kívülrõl ilyen az erdõk-szõlõhegyek ölelésében megbúvó Homokkomárom is, egészen addig,
amíg írásunkban le nem rántjuk
a leplet a falu góréjának sötét titkáról. A település elsõ embere,
Bodó Tamás ugyanis nem tyúkokat vagy kacsákat tart, mint a
hétköznapi falusi földi halandók,
hanem kígyókat: a két méteres
Fantát, Kukacot és Kapucsínót Íme a 21. századi modern
komáromi keménylegények története
Persze, élet írta mese elejét
kezdhetném a falu valamikori, kultikus arcainak felsorolásával, ám a
(kétlábú) hegylakó Bogesz, az
örök álmát alvó Bunda, valamint
az éltében németül (még józanul
is) perfektül beszélõ Csirkés Karcsi tököslegény pozícióját már új
arcok vették át. Köszönhetõ ez
Homokkomárom polgármesterének, Bodó Tamásnak is, aki egy
igazi csodabogár: hiszen irányítja
a kis község életét, vezeti gyertyaöntõ mûhelyét, a piarista iskolában
mindenesként dolgozik, közben
kattintgatva építi fotós vállalkozását és mindennek betetõzéseként
még 5 gyermek édesapja is. A különc polgármesternek természetesen a hobbija sem kutya, hanem
kígyó. Pontosabban, a gabonasiklók szerelmese a fura, ám csupaszív és szeretet Bodó, vagy
ahogy mindenki hívja, Fantomasz.
Aki a falu elején lévõ kis otthonában lakik  családján kívül  három olyan bûnbakkal, akik még

Ádámot, Évát is belevitték a rosszba a Biblia szerint. Tamás mégis a
keblén melengeti õket
 Én nem értem miért utálja
mindenki a hüllõket. Különösen
Zalában ódzkodnak tõlük  sopánkodott beszélgetésünk kezdetén a
polgármester. Az egykori alföldi,
késõbb pesti srác nyilván tudja mi
a dörgés hüllõrettegés-ügyileg a
lokálpatrióta zalaiakban, hiszen
sok embert ismer.
 A gabonasiklóimat viszont
mégis egy zalai, pontosabban
miháldi embernek köszönhetem.
Mégpedig Bengyák Vincének, az
említett település plébánosának. Az
atya nepperkedte nekem az elsõ gabonasiklómat, Kukacot, még 7-8
esztendõvel ezelõtt. Amit aztán úgy
adtam elõ otthon, hogy a gyerekem
akarja Pedig én vonzódom a hüllõkhöz már kiskorom óta.
Aztán Bodó Tamás  miután hazaállított Vince atyától bizniszelt
kígyójával  mégsem lett kidobva
a családi házból, hiszen a népes
Bodó-família, élén a tündéri édesanyával-feleséggel, Erzsikével, is
megszerette, vagy legalábbis elfogadta az akkor még kicsi jövevényt. Akirõl  meg úgy unblock
az effajta kígyókról  tévedés azt
hinni, hogy a mérges fajták közé
tartoznak. Hiszen az Amerikából
származó gabonasiklók békés, ám
mégis fickós állatok. Rágcsálókkal
táplálkoznak, így sem Bodóék,
sem a falubeliek nincsenek veszélyben. Bár ott jártunkkor már
három hete nem kapott enni a kígyó-család, de gazdájuk megnyugtatott: még soha senkit nem ettek
meg. Meg különben is, több mint
100 darab fagyasztott egér van
számukra félre téve az e célra

fenntartott frigóban.
 Az étvágyukkal sincs gond.
Mondjuk, hamarosan az etetés következik, ezért kissé izgágábbak a
kelleténél  mondta Tamás, miután
a rémült újságíróra kapacitálta a
kígyó-kolónia vezéregyéniségét.
E ponton álljunk is meg egy pillanatra. Ugye, mint már írtam,
minden Kukaccal kezdõdött, aki
leginkább ma már egy túlméretezett kõtt rétesre hajadzik. Aztán
késõbb jött a kakaóscsiga formájú
Kapucsínó  õk ketten a hímnemû
keménymag, akiket a narancslekvár színû hölgyemény, Fanta tart
kontroll alatt. Így élnek ma már õk
hárman a kétszintes terráriumban,
amit Bodó úr saját kezûleg készített. Impozáns üvegpáholyuk felsõ
emeletét pedig egy fain görögteknõs foglalta el, aki idõrõl-idõre
szabadságra megy: azaz, kereket
old legeltetés közben.
 Na, a kígyókkal ilyen gond
nincs, hiszen gyakorlatilag nonstop napoznak és alszanak, bár néha úszkálnak is. Mondjuk, arra
volt már példa  talán egy ízben 
hogy valamelyikük megpattant
szálláshelyérõl, de igazából nem
gyakran fordult elõ  mesélte Tamás arra válaszként, mivel telnek a
furcsa kommunájukban élõ kígyók
mindennapjai. No, meg persze
burkoltan az is érdekelte a kezdetben egyébként kígyóiszonyos sajtóst, vajon jobb-e kígyót tartani,
mint méregdrága riasztót szereltetni, vagy vadorzó kutyát csaholtatni
a hívatlan betolakodók ellen.
 Tény, hogy vannak olyanok,
akik még a lábukat sem merik betenni hozzánk, amikor megtudják, kikkel osztjuk meg otthonunkat. Persze, a kígyók iránti félelem sokszor azért van az emberekben, mert nem ismerik õket.
Egyébként nem büdösek vagy koszosak, nem kaparnak, nem hullajtják a szõrüket, meg nem is
nyüszítenek  csendben élik mindennapjaikat.
Tamásnak a kígyók körül 
akármennyire is igénytelen állatok
 azért akadnak egyéb apróbb teendõi: hiszen az etetés és a terrárium tisztántartása nem kis meló,
ebben a nem mellesleg Országos
Gabonasikló Klubot is vezetõ
édesapának Dani nevû csemetéje
segít.
Apropó, leszármazottak. Persze,
nem Bodóék családfájának elemzésébe bocsátkozunk, hiszen az értelmes, fõiskolai hallgató leány és
a négy okos, életrevaló fiúgyermek tisztességesen, példamutatóan
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éli mindennapjait. Sokkal inkább a
kígyó-banda, a hölgy és két párjának esetleges hármasai érdekeltek.
Viccet félretéve, nem a szó szoros
értelmében, hanem azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán szövõdötte valaha szerelmi viszony a tejhatalmat élvezõ Fanta és a kegyeit
keresõ vezérhím Kukac, illetõleg a
latin amorózó szerepét betöltõ
Kapucsínó közt?!
 Természetesen voltak már
kiskígyóink  felelte nevetve Tamás, aki sokkal inkább bábáskodott, apáskodott az újszülöttek
körül, mint maguk a hímnemû felmenõk. Azaz, ennyire nem csinálok tréfát a dologból, hiszen Fanta
a többi kígyóhoz hasonlóan tojásokat rak, amikbõl idõvel kiskígyók bújnak ki. Szóval tévedés a
férfiúkat vádolni bármivel is,
kígyóéknál
 Egyszer rekordszámú, 15 kiskígyó született. Persze, úgy keltettem ki õket, de nagyon nagy munkával járt mindez: megfelelõ hõmérsékleten tartani a tojásokat, a
környezetükre kiemelten figyelni
nem kis feladat  állította Tamás.
Különösen, amikor azt firtattuk,
várható-e szaporulat a jövõben.
Nevetve mindössze annyit válaszolt: sosem lehet tudni.
 Így igaz, hisz egyikünk sem
lát a jövõbe  kontráztam beszélgetésünk utolján  de abban azért
biztos vagyok, bõven elég ez a három nehézfiú, hogy hozzátok sose
törjenek be  mondtam a górénak.
Jó helyre tettétek õket, mindjárt az
ajtó mellé és kilátnak az ablakon
is: azaz, szemmel tartanak mindent. Meg mindenkit.
 Tény, hogy a mi otthonunkba
még sosem törtek be. A faluban is
viszonylag béke honol, a hegy már
más kérdés, persze. Lehet, hogy ki
kellene írnunk: kígyóval védett
övezet. Oszt aki elolvassa és rosszban sántikál, máris félni kezd. Lényegtelen, hogy veszélytelenek.
 Akkor Tislér Zolit és szuperszimat kutyáját  a helyi körzeti
megbízott csapatot  felváltják kígyók rend õrzõnek Homokkomáromban?
 Dehogy! Õk nagyon jól végzik
a munkájukat. Tisztelik Zolit az
emberek, meg rendet is tart
Aztán egy csöppöt mégis elgondolkodik Bodó Kígyótulaj Tamás.
 Hmm Nem is rossz ötlet.
Akkor biztos megilletné a furafalu
jelzõt a település. Hisz kígyók nem
mindenhol csendõrködnek
Szabó Zsófia
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Kanizsa  Te is megteheted

"NYUGALMAT KERESVE" PATRICK MAUNG YAY FESTÕMÛVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: július 18-ig
Július 2. 19.30 óra
Erzsébet téri Zenepavilon
Nyáresti Szerenád
A NAGYKANIZSAI FÚVÓS
ZENEKAR NYÁRI KONCERTJE TATÁR CSABA
VEZETÉSÉVEL
Július 11. és augusztus 8., 22.
10.15 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-848.
Részvételi díj: 700 Ft.
Július 15. 20 óra
Kanizsai Nyári Színház
Szántó Armand - Szécsén Mihály Fényes Szabolcs: PAPRIKÁSCSIRKE, AVAGY STEX ÉS
NEW YORK - zenés vígjáték két
részben. A Gergely Theáter elõadása. Fõbb szereplõk: Csomor Csilla,
R. Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Laurinyecz Réka, Heller Tamás,
Némedi-Varga Tímea, Szabó Máté,
Pelsõczy László. Rendezte: Gergely
Róbert. Belépõdíj: 3000 Ft. Az elõadás az UMPA ügynökség engedélyével kerül bemutatásra.

Július 10. 20 óra
Zenés, Táncos Est
a Gesztenyefák Árnyékában
NYÁRI UTCABÁL a Zero
zenekar közremûködésével.

Július 5-6. Hagyományok
Napja Búcsú 2014
Július 5. 21 óra Búcsúi Bál Zene: Mura Band
Június 6.
16 óra Árvácska Dalkör
17 óra ZALAGYÖNGYE
TÁNCEGYÜTTES
18 óra OPERETT EST
Fellépnek: Galambos Lívia operaénekesnõ, Káldi Kiss András
operaénekes, Pohly Bogi szubrett, Kollár Péter Erik táncos-komikus. Zongorán kísér : Neumark Zoltán zongoramûvész .
19 óra KUTYAKÖLYKÖK
20.30 óra CSIPA ÉS A
KISAMERIKA
Tagok: Ördög 'Csipa' Tibor - ének, Varga Tibor - szaxofon, Pintér Zoltán zongora, Szili Róbert - gitár, Adamecz
József - dob, Radics József - nagybõgõ.

2014. július 3.

Kreatív, egyedi ajándékok saját kezûleg

Fotó: Varga Mónika

25.qxd

Legyen az születésnap, évforduló, karácsony, évzáró vagy esküvõ, a letenyei Farkasné Deres
Andreának mindig van kreatív,
egyedi ötlete, hogy személyes és
egyben praktikus is legyen a különbözõ technikák segítségével
elkészített meglepetés.
 A szalvétatechnika a nagy szerelmem. Körülbelül 10 évvel ezelõtt ismertem meg, mikor a kislányommal voltam terhes. Akkor az
interneten böngészve találtam rá.
Nagyon megszerettem  idézte fel
a kezdeteket Andi. Ahogy folytatta, azóta mindig csak újítgatja, csinosítja, variálja a net segítségével
elsajátított fogásokat. A fórumok is
rengeteg ötletet adnak számára. Innen gyûjti a tanácsokat, az információkat a legújabb divatötleteket.
 A szalvétákat nagyon régóta
gyûjtöm, közel négyszáz darab van
már. Egy hatalmas dobozban tárolom õket. Így van mibõl válogatni a
szalvétatechnikával készült dolgokhoz. De mindig rendelek, cserélek
újabbakat, találok szebbeket, aktuálisabbakat a régieknél  tette hozzá.
Andi elõször gipszképeket készített, majd inkább már csak fával dolgozott, mert az maradandóbb és nem
törik össze. A natúr fatermékeket,
képalapanyagokat, kézmûves, kreatív
hobbiboltokban lehet megvásárolni.
Ezeket turbózza fel, igazítja azok személyiségéhez, akiknek szánja azokat.
 Egy ilyen hableányos óra elkészítéséhez  mutatja az órát, mely
lánya szobája falát díszíti  szükség van egy mutatóval rendelkezõ
óramûre, szalvétára, speciális ragasztóra, falapra és pasztellkrétára. A háromrétegû dekorszalvétát
szétválasztjuk és csak a felsõ, színes réteget használjuk, melybõl

ebben az esetben kivágtam az alakot. A lapot lefestjük fehérre, majd
ráragasztjuk a szalvétaformát. Ezt
követõen árnyaljuk pasztellkrétával, hogy a hableány jobban kiemelkedjen, majd a keretet erõsebben kihúzzuk. Aki szereti, az használhat még egyéb kiegészítõket is,
így ragaszthat rá csillámport, flittereket, gombokat vagy festhet rá.
Ezt követõen helyezzük bele az
óraszerkezetet  mutatta be a folyamatot. De nem csak új dolgokat
készít, a régi, megunt kopott tárgyakat is így újítja, dobja fel.
 Amit itt látsz  mutatott az asztalra kikészített különbözõ tárgyakra  csak töredéke annak, amit eddig készítettem. A többi tárgyat elajándékoztam  mondta. Ahogy sorolja, változatos dolgokat készít
szalvétatechnikával: fogast, órát,
teás- és ékszerdobozt tükörrel vagy
idézettel, papír zsebkendõ-, ceruzatartót, ajtódíszt. De nemcsak ezt,
más technikákat is kipróbált már.
Filccel körülbelül egy éve kezdett
el foglalkozni, ezt is az interneten
látta meg. Ahogy elmondta, filcbõl
rengeteg dolgot lehet készíteni. Karácsonyra díszeket varrt a fára, de a
húsvéti nyuszi sem dekoráció nélkü-

li házba vitte az ajándékokat.
 Most a bagoly a divat, ezeket
ajándékba adom, megszemélyesítve
úgy, kire mi illik. Az alapanyag a filc.
Ezzel dolgozom. Ha valami megtetszik, megrajzolom magamnak, vázlatot készítek és utána varrom meg.
Ezzel a módszerrel varrt nagyobb
fiának okostelefonos, lányának pedig sellõs jelmezt farsangra. De a
még most is használt kedvencek az
ujjbábok. Andi megvarrta gyermekeinek A három pillangó meséjének
szereplõit, továbbá mivel nagyon
szeretik az állatokat, így készített
nekik kutyabábokat és pöttyös labdát is. De a lánya füzetét sem egyszerû füzetborító fedi, hanem filcbõl
készített rá egyedi bekötõt, melyen
természetesen bagoly díszeleg.
Tapasztalatait, ötleteit, munkáit az
internet segítségével népszerûsíti. 
A Facebookon van egy profilom,
melyet Kreatív Mindennapok néven
találhatnak meg. A munkáimat is ide
töltöm fel csoportosítva, kategorizálva. Ugyanilyen címmel van egy blogom is (http://kreativmindennapok.blogger.hu/). Itt azonban már nemcsak az én munkáim vannak, hanem
máshonnan vadászott kreativitással
kapcsolatos videók, kézmûveskedés
vagy a takarítással kapcsolatos ötletek  mondta lelkesen.
A visszajelzések pedig pozitívak. Mindenkinek nagyon tetszik,
amit csinál, hiszen próbál nemcsak porfogókat, hanem hasznos,
használható tárgyakat készíteni.
De azt is bevallotta, három gyerkõc mellett nehéz szabadidõt
csenni. Néha azonban õk is besegítenek a vágásnál, ragasztásnál,
válogatásnál.
 Szeretném, ha késõbb a hobbim, a hivatásom lehetne  zárta a
beszélgetésünket Andi.
V.M.
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2014. július 3.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Szakfordító
Termelés vezetõ
Raktárvezetõ
Területi szervíztechnikus
Ügyfélszolgálatos
Villanyszerelõ
Építõ ipari technikus
Festõ
Lakatos
Hegesztõ
Forgácsoló
Pultos
Marós
Pék
Kárpitos

felsõfokú
középfokú
felsõfokú
középfokú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
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
Amit betervezett a hétvégére, tartsa is ahhoz
magát. Kényelmi szempontból ne engedje
lebeszélni magát egy kis plusz munkáról, ha
családja érdekei úgy kívánják. A fizikai fáradtságot amúgy is könnyû kipihenni.

IV.20.V.20. Bika
Még akkor se panaszkodjon a családtagjainak, ha ki sem lát a munkából. Ha mindenképpen így kell tennie, akkor ossza meg a
munkája gyümölcsét a szeretteivel. Készüljenek a nyaraláshoz jókedvûen.

V.21.VI.21. Ikrek
Szórakoztató hangulatban lesz a hétvégén. Találjon ki olyan foglalatosságot magának, amivel könnyedén feldobja a barátait is. Ne legyen mértéktartó semmiben, lelkiismeret furdalás nélkül habzsolhatja az édességeket.

VI.22.VII.22. Rák
Abolygóállások szerint nem történnek kimagasló események ön körül a hétvégén. Ha azonban
még van olyan vágya, ami nem teljesült, most
valóra válhat. A fagyizás és a városnézés helyett
nyújtózzon el kedvére a Csónakázó-tónál.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Egy családi esemény miatt nem tervezett
kiadásokra számíthat a nyáron. Ne vitatkozzon senkivel sem és fogadja el ezt a
helyzetet. Meglátja, hamarosan rendezõdnek a pénzügyei is.

VIII.23.IX.22. Szûz
Minden megnyilvánulása azt jelzi, hogy elégedett a mindennapjaival, az életével. Karrierjével kapcsolatban biztató elõjeleket mutatnak a csillagok. Megfázástól sem kell tartania, bátran fürdõzhet akár a strandon is.

IX.23.X.22. Mérleg
A bolygóállások szerint rámenõs hangulatban lesz a nyári szabadsága ideje alatt. Akár
madarat is lehetne fogatni önnel. A hónapok során felgyûlt energiái levezetéséhez jó
alkalmat nyújtana egy tengerparti fürdõzés.

X.23.XI.22. Skorpió
Adjon szabad teret a véletleneknek, hagyja, hogy csak úgy történjenek a dolgok maga körül a szabadsága alatt. Aztán ha kipihente magát, és ellazult, jöhetnek a csillagfényes éjszakába nyúló beszélgetések.

XI.23.XII.21. Nyilas
A nyáron a társkapcsolatok terén is valóra válthatja legféltettebb álmait. Az utóbbi hetekben összegyûlt feszültségeket
most könnyedén feloldhatja egy közeli
tóban vagy tengerben.

XII.22.I.20. Bak
Kalandozásra vágyakozik, de nincs hozzá
elég bátorsága. Gyûjtsön erõt hozzá bátran.
Induláshoz az is elegendõ, ha felfedezi a
környezetében lévõ szépségeket, s aztán
vállalkozhat hosszabb felfedezõ útra is.

I.21.II.19. Vízöntõ
A saját vágyait most lehetõleg helyezze
háttérbe, s adjon elsõbbséget a szerettei
kívánságainak. Az aggódás helyett adjon
nagyobb szabadságot és önállóságot nekik, és tartson ki az elvei mellett.

II.20.III.20. Halak
Nyaralás közben mérsékelje a kávéfogyasztását, és éljen egészségesen. Ha úgy érzi, alkotómunkájához szüksége van kihívásokra,
akkor látogasson el különbözõ kiállításokra.
Intuíciója így sem hagyja cserben.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Házigazdák
gyõzelmekkel

2014. július 3.

Két év után tér vissza a mezõny

Fotó: Polgár László

A Nagykanizsai Polgári Sportlövész Egylet rendezte a 2014. évi
Regionális Kupa negyedik fordulóját. A zalaegerszegi, pécsi, dunaújvárosi fordulók után következett a több éves hagyományokkal
rendelkezõ versenysorozat kanizsai állomása. A többféle lég- és
robbanófegyveres versenyszámokban a kiírásnak megfelelõen ifjúsági, felnõtt nõi és férfi, valamint 60 év feletti korcsoportokban nevezhettek a versenyzõk és
kilenc egyesület több mint negyven sportlövõje hetven fölötti versenyszámra adott le nevezést.
Kanizsai eredmények. Légpuska
20 lövéses, ifjúságiak: 5. Domján
Zsombor (PSLE Nagykanizsa) 123
kör. Légpuska 20 lövéses, férfiak:
2. Horváth Károly (PSLE Nk.) 177.
Légpisztoly 20 lövéses, férfiak: 6.
Birkás György (PSLE Nk.) 176.
Kispuska 30 lövéses, nõk: 1.
Pölöskeiné Hertelendi Erika (PSLE
Nk.) 256. Kispuska 30 lövéses, férfiak: 2. Horváth Szilárd (PSLE Nk.)
273, ... 4. Horváth Károly 265, ... 7.
Szobolics János (PSLE Nk.) 246, ...
9. Pintér Attila (PSLE Nk.) 234.
Standard puska 30 lövéses, nõk: 1.
Domaföldi Andrea (PSLE Nk.)
277, 2. Papp Bernadett (PSLE Nk.)
273. Standard puska 30 lövéses,
férfiak: 1. Obermaier Nándor
(PSLE Nk.) 287, 2. Szobolics János
286. Sportpisztoly 20 lövéses, férfiak: 11. Horváth Szilárd 162.
A Regionális Kupa július 5-én,
Keszthelyen folytatódik, egyben
zárul is. Az lesz az utolsó verseny
az idei Sportlövõ Országos Bajnokság elõtt, mely Budapesten kerül megrendezésre július 19-20án.

Ugyan tavaly elmaradt, idén
azonban ismét megrendezésre
kerül a nagykanizsai military
verseny a Csónakázó-tónál, mely
a sorban már a tizenhetedik lesz,
idõpontja pedig: július 4. és 6.
között, mindhárom nap 9 órától.

INGATLAN

bás épülettel eladó vagy nagykanizsai
két szobás lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546
(7647K)
Akció! Balatonfenyvesen a vízparttól hat percre 150 négyszögöl, 90
m2-es, kétszintes nyaraló 10,9 millió
Ft-ért eladó. Érd.: 0630-250-3828
(7648K)
Elcserélném Nk-i, 44 m2-es, 1,5
szobás, felújított, gázas, önkormányza-

Levente út 4. szám alatt 67 m2-es,
hõszigetelt, karbantartott, kétszobás
családi ház, 460 m2 telekkel, 12 millió
Ft-os irányáron eladó. Idõpontegyeztetés: 0630-988-5957. (7646K)
Szentgyörgyvári hegy IV. hegyháton, a városhoz közel, lakható épülettel, gyümölcsössel, teljes felszereléssel
telek eladó. (Vezetékes víz, kút, villany
van.) Ár megegyezés szerint. Érd.:
0630-4943-470 (7645K)
Becsehelyen, a Dózsa György utcában két szoba + nappalis, egyedi gázfûtéses + kandallós családi ház új nyílászárókkal, szép, rendezett udvarral,
fiatal gyümölcsössel, veteményes kerttel, az udvarban egy különálló egyszo-

Dobri Lajos, a megyei lovasszövetség elnöke bevezetõjében kiemelte, nagyon nagy szükség van erre az eseményükre.
 Egy kimondottan jó minõségû,
mondhatni a lovastusára született
pályán rendezhetünk ismét rangos,
nemzetközi military versenyt - fogalmazott a Dobri Lajos (képünkön balról).  Másrészt úgy vélem,
jó ez Nagykanizsának, a Kanizsa
Lovasklubnak is és abban bízom,
hogy a néhány évvel ezelõtti itteni
amatõr Európa-bajnokság szintjéig
ér fel az esemény. A nevezések
számából ugyan azt szûrhetjük le,
bizony érezhetõ, hogy a múlt évi
alkalom kimaradt, de a színvonal
nem lesz alacsonyabb a már megszokottnál. Az itteni lovasklubnak
pedig elõnyére válik, hogy olyan

versenyzõt indíthat, mint Egyed
László...
A lovasról és nemzetközi eredményeirõl picit késõbb, egyelõre
maradjunk a lovastusa verseny információinál.
 Hatvanhat versenyzõ nevezett,
s mivel nemzetközi a megmérettetés, a magyar lovasok mellett érkeznek Ausztriából, Franciaországból, Szlovákiából és egy délkoreai induló is leadta nevezését 
vette át a szót Végh Csaba, a Kanizsa Lovasklub elnöke.  Tíz kategóriában teljesíthetik a feladatokat, melyek közül kettõ lesz nemzetközi. A pálya kialakítása ezekben a pillanatokban is folyik és bõven lesznek új elemek, akadályok

a teljesítendõ pályákon. A versenyzõket szerda estétõl fogadtuk, pénteken a díjlovaglással kezdünk,
szombaton jön a tereplovaglás,
míg vasárnap a díjugratás lesz soron. A pályákat egyébként Jobbik
Ákos és ifjabb Dobri Lajos alakítja
ki a Csónakázó-tó mellett.
S akkor a Kanizsa Lovasklub
színeiben induló Egyed László
(képünkön jobbról) teljesítményérõl, melyet a lengyelországi Strzegom településén futott meg.
 Kétszáznegyven ló indult hat
kategóriában és a CNC hosszú három csillagos kategóriában szereztem olyan minõsítést, mely jogot ad
a normandiai lovas világjátékok military mezõnyében az indulásra 
mondta Egyed László.  A díjlovaglás nem sikerült valami túl jól, akkor
a 32 indulóból voltam a 24. Következett a tereplovaglás, s a kombinációkkal teli pálya teljesítése után
összesítésben feljöttem a 14. helyre,
a díjugratást követõen pedig a kilencedik helyen fejeztem be versenyt.
Ugyanakkor nem is kimondottan a
pozíciókon volt a hangsúly, hanem
azon, hogy a normandiai kiküldetéshez szükséges szintet teljesítettem.
Franciaország a lovas világjátékoknak egyébként augusztus 23.
és szeptember 7. között ad otthont.
P.L.

Vöröskereszt - Véradás
2014.07.08. (kedd) 10:00  13:00 Becsehely, IKSzT, 14:30 
16:30 Belezna, IKSzT. 2014.07.10. (csütörtök) 10:30  13:00
Magyar Vöröskereszt, Nk Sugár u.28., 14:30  16:30 Magyarszerdahely, IKSzT

ti lakásomat egy egyszobás, gázas önkormányzatira. (7655K)

SZOLGÁLTATÁS
Tanulj meg úszni! Bizonytalan
vagy a mélyvízben, nem jó az úszástechnikád? Megoldjuk. Már öt éves
kortól, nemcsak gyerekeknek. Tel.:
0693-312-798,
0630-319-7662
(7649K)
Fáj a lába, dereka, esetleg a nyaka?
Segít a problémáján, gyógymasszáz-

zsal várom. Tel.: 0693-312-798, 0630319-7662 (7650K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással.
Tel.: 0630-597-1530
(7658K)
Leinformálható nyugdíjas hölgy
több éves gyakorlattal gondozást, bevásárlást, egyéb munkákat vállal. Tel.:
0620-236-8714 (7659K)

VEGYES

Lakberendezési tárgyakat, porcelánt, falitálakat, képet, réz, bronz tárgyakat, valamint papírrégiségeket (képeslap, fotók, levél, stb.) készpénzért
vásárolok.
Tel.: 0630-332-8422
(7657K)
Kis- és nagyméretû tégla eladó
Csurgón. Tel.: 0620-486-6598 (7656K)

2014.07.02.
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Kanizsa  Sport

2014. július 3.

Hétvégén cirkálnak
a kis motoros hajók
a Csótón

Érmekkel bizonyítanak
A gyõri Mosoni-Duna ágon
rendezték a Graboplast Kajakkenu Maraton Magyar Bajnokságot, melyen a Kanizsa KajakKenu Klub versenyzõi két
bronzérmet nyertek. A résztvevõ
csapatok száma hetvenhat volt,
ami ezer versenyzõ nevezését takarta.
A nagykanizsai egyesület utánpótlás korosztályú versenyzõi
edzõjük, Sári Nándor vezetésével
elsõ alkalommal vettek részt ilyen
hosszú távú versenyen és kitettek

magukért, hiszen a 2003-ban születettek között (47 induló) MK-1

fiú 5000 m-en az elsõ és második
helyezettel vívott nagy csatát követõen, Kurucz Levente állhatott
fel a dobogó 3. fokára. Alig maradt
el tõle teljesítményben Süle Tamás, aki a 2002es születésû fiúk
között (62 induló) MK-1 5000 men lett negyedik és tekintve, hogy
az I-III. korosztályban az elsõ 6
helyezett kap érmet, az õ nyakába
is bronzérmet akasztottak. Értékes
helyeken végeztek még  így bajnoki pontot hoztak klubjuknak 
az egyaránt 8. helyen záró Varga
Viktória Dalma (MK-1 10 km-en
III. korcsoportos 2001-ben született) és a Kálovics AdélVarga Lili
páros (MK-2 5000 m-en 2003-ban
született I. korcsoportosként).
Sukoró adott otthont a 2014. évi
kajak-kenu országos diákolimpia
döntõjének. A népes mezõnyben
(az ország összes kajak-kenu klubjának versenyzõi ezúttal iskoláik
színeiben részt vett az eseményen,
ami több mint 1000 versenyzõt jelentett), a Kanizsa Kajak-Kenu
Klub 23 kajakossal képviseltette
magát.
Sári Nándor vezetõedzõ tanítványai végül négy éremmel gazdagították a klub idei eredménysorát. A legjobb eredményt az
MK-2 gyermek korosztály leány
2000 m-en I. korcsoportban a
Kálovics Adél (Rozgonyi Általá-

Nagyszabású nemzetközi modellezõ versenynek ad otthont
július 5-6-án a Csónakázó-tó,
ahol az úgynevezett FSR kategóriájú hajók fognak versenyezni.
Ahogy azt Lekszikov Zsolt, a
Canissa Modellezõ Sportegyesület elnöke elmondta, a kanizsai
gyakorlatilag az utolsó hazai
esemény lesz a németországi világbajnokság elõtt.

nos Iskola)Varga Lili (Zrínyi
Általános Iskola) egység (képünkön) érte el, akik ezüstéremmel térhettek haza.
Harmadik helyen futott be MK2 fiú gyermek 2000 m-en I-II. korcsoportban a Kurucz Levente (Körösi Általános Iskola)Süle Tamás
(Rozgonyi) duó, valamint a K-4
gyermek leány 2000 m-en a III-IV.
korcsoportban az Ács Gabriella
(Bolyai Általános Iskola)Varga
Viktória (Körösi)Gerencsér Adrienn (Körösi)Kém Veronika (Becsehelyi Általános Iskola) négyese. Az MK-1 gyermek leány 2000
m-en az I. korcsoportos Riczu Nóra az ötödik helyezéséért szintén
bronzérmet kapott.

Az elõfutamok július 5-én,
szombaton már reggel kilenc órától
indulnak a túrahajós modellezõk
számára, akik elõreláthatólag Bulgáriából, Horvátországból, Olaszországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából érkeznek. Természetesen a házigazda kanizsaiak és
magyarok mellett. A hajóépítõk
négy kategóriában mérhetik össze
tudásukat, s az egyes csoportok
döntõ futamait vasárnap, szintén
reggel kilenc órától kezdik.
Ahogy a korábbi esztendõkben,
úgy idén is nagy csatákra van kilátás,
hiszen az ilyen kis járgányok amilyen
szelídnek tûnnek, olyan harapósak
teljesítményben, így a vízfelszínen
nem egy esetben koccanásokat is képesek produkálni, ami nem szerencsés, viszont nagyon látványos.

P.L.

P.L.

Hatodikok a második vonalban
Heat Group Kanizsa VSE (6.)
 Miskolci VLC (2.) 5-7 (1-3, 1-2,
2-1, 1-1)
OB I B-s vízilabda-mérkõzés,
felsõházi rájátszás az 1-6. helyért,
találkozó a 2. fordulóból. Budapest. Vezette: Füzesi, Mucskai.
Kanizsa: Kiss Cs. - Fábry, Bakó 1,
Virt M., Kéri 3, Kaszper G., Kádár.
Csere: Bencz, Cserdi, Gulyás, Szilvasán 1, Kis Zs., Klie. Edzõ: Németh
Zsolt.
Halasztott mérkõzését a fõvárosban játszotta le a kanizsai együttes,
hiszen több játékosa így inkább
helyben érezhette magát. Nem volt
gólgazdag a találkozó, de akár úgy
is fogalmazhatunk, hogy védekezésben mindkét együttes jól teljesített, csak éppen a miskolciak támadásban valamivel jobbak voltak.
Németh Zsolt: Hétköznap, munka után a csapatnak nem sikerült felpörögni. Védekezésünk gyakorlati-

lag tökéletes volt, támadásban
ugyanakkor nagyon passzívak voltunk.
PANNERGY-Miskolci VLC
(2.)  Heat Group Kanizsa VSE
(6.) 12-9 (4-2, 2-2, 3-4, 3-1)
OB I B-s vízilabda-mérkõzés,
felsõházi rájátszás, találkozó az 5.
fordulóból. Miskolc, 100 nézõ. Vezette: Csizmadia, Marnitz.
Kanizsa: Bóta - Kádár 3, Szilvasán,
Kéri, Virt M. 2, Gulyás 1, Fábry. Csere: Bakó, Cserdi, Kis Zs., Kaszper G.
1, Klie 2. Edzõ: Németh Zsolt.
Gyors egymásutánban kétszer is
találkozott a miskolci és a kanizsai
vízilabda-együttes és a szerdai
után a múlt szombati találkozón is
a borsodiak gyõztek. Ráadásul
úgy, hogy az MVLC már javában
készülhetett az osztályozóra, hiszen a Szentes ellen július 1-én
mérkõztek elõször az OB I-be jutásért.
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Ennek megfelelõen a hazaiaknak
a Kanizsa VSE-vel szembeni találkozó egyben jó felkészülési meccs
is volt a továbbiakra, a vendégek
pedig az OB I B ötödik helyéért
mentek. Nem indult számukra jól a
mérkõzés, hiszen a Miskolc két
góllal is ellépett, igaz, utána Németh Zsolt tanítványai igyekeztek
a vendéglátók nyomában maradni.

A negyedik negyed elején aztán 99-re sikerült is egyenlíteniük, utána
viszont a fordulópontokból jobban
jöttek ki a miskolciak és biztosan
nyerték az összecsapást. Ezzel a
2013-14-es idény a Kanizsa VSE
számára véget ért és az OB I B hatodik helyén fejezte be a pontvadászatot a felsõházi, hat fordulós rájátszásban egy-egy gyõzelmet és
döntetlent jegyezve.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Hirdetés
Pályázati felhívás 
technikusi munkakörre

A pályázatot meghirdetõ szerv neve: Kanizsai Kulturális Központ (8800
Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.), tel.: (93) 311-468, fax: (93) 310 465. Meghirdetett
munkahely: technikus. Munkakörbe tartozó fõbb feladatok: a Kanizsai Kulturális
Központ  Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ intézményegységében a hang- és
fénytechnikai berendezések, számítástechnikai eszközök, egyéb technikai eszközök
kezelése, felügyelete. Technikusi feladatait az intézmény más intézményegységeiben,
telephelyein, valamint szabadtéri rendezvényeken is el kell látnia. Képesítés és egyéb
feltételek: technikum, mûszaki. A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: hang- és
fénytechnika, villanyszerelés, számítástechnika, angol nyelvbõl alapfokú A tipusú
általános nyelvvizsga, alap szintû nyelvtudás, ECDL. Pályázathoz csatolandó:
önéletrajz, bizonyítványok és oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány. Állás elfoglalásának ideje: a július 25-ei elbírálást követõen azonnal.
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 18. Pályázat címzése (postai
úton): Kanizsai Kulturális Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.). Kérjük
a borítékon feltüntetni: SZI/R/303/2/2009 technikus.

Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek, hajópadlók, lambériák,
OSB lapok különbözõ méretben és hosszban kaphatóak.

Nyitási KEDVEZMÉNY 3%

(2014.06.30-ig)

Tekintse meg kínálatunkat!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

2014. július 3.

