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Termelõi vásár, népi mesterségek
bemutatójával fûszerezve
Õszi évadnyitójához érkezett a
város önkormányzata által meghirdetett Vásár(olj) Kanizsán!
termelõi vásár és mesterségek bemutatása elnevezésû rendezvény.
Rendhagyó módon, ez alkalommal
adták át a kanizsai Legszebb
konyhakertek verseny díjait is a
vásárcsarnok parkolójában felállított rendezvénysátorban. A megnyitó elõtt a termelõi vásár céljáról, eddigi eredményeirõl és a Legszebb konyhakertek elnevezésû
versennyel kapcsolatos információkról sajtótájékoztatót tartott Cseresnyés Péter polgármester, a térség országgyûlési képviselõje, dr.
Gombos Zoltán, az Élelmiszerláncfelügyeletért és Agrárigazgatásért
Felelõs Államtitkárság fõosztályvezetõje, Kovács Szilvia, Karcag
város, valamint Dénes Sándor,
Nagykanizsa alpolgármestere.
A szûnni nem akaró esõ ellenére
az érdeklõdõk délelõtt megismerkedhettek a tradicionális népi mesterségek  szalmafonás, fafaragás,
gyöngyfûzés, fazekasság, ékszer-

készítés és kovácsolás  fortélyaival, miközben a kézmûvesek népmûvészeti kirakodóvásáron kínálták eladásra portékáikat. A színpadon hagyományõrzõ táncosok léptek fel, valamint népviselet-bemutató is színesítette a programot.
Megnyitó szavaiban Cseresnyés
Péter polgármester kiemelte: úgy látszik, a tavaly elindított kezdeményezésünk egyre népszerûbb lesz. A nyári szabadságról hazatérve egyre többen igényelték a termelõi vásár mind

szélesebb körû megrendezését. Ez
látszik abból is, hogy több helyet kellett biztosítani, még a vásárcsarnokon
kívül is kínálták a termelõk portékáikat. Szeretjük a magyar termékeket
jegyezte meg a polgármester, amelyekrõl tudjuk, honnét származnak,
és több évszázados tudást, tapasztalatot maguk mögött tudva készítettek
számunkra a kistermelõk.
Egy másik eseményre is felhívta
a figyelmet a városvezetõ. Szintén
második évadját ünnepli Nagykanizsán a szép kertek verseny. Dénes
Sándor alpolgármester elmondta,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
szabadidejében õ is szívesen kertészkedik, szõlészkedik. Kertet mûvelni jó dolog fûzte hozzá, hiszen
hasznosan tölti el a szabadidejét az
ember, nem beszélve arról, frissen kerül a család asztalára a termék. Mindemellett fontos az is, hogy legyen
utánpótlás, a pici gyerekeket is meg
kell szólítani és magunk mellé kell állítani õket. Sokszor halljuk, a megtermelt árut nehéz értékesíteni. S hogy
ez ne maradjon így, erre is nyújt lehetõséget a mai nap  hangsúlyozta.
Dr. Gombos Zoltán fõosztályvezetõ
a fogyasztó szemszögébõl szólt hozzá
az elmondottakhoz. S hogy mit vár el
a fogyasztó az élelmiszerektõl?  elsõsorban azt, hogy legyen biztonságos,
ne tartalmazzon az egészségre káros
anyagokat. Elvárjuk, hogy megfelelõ
minõségû legyen és biztosítsa azokat a
tápanyagokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy egészségesen élhessünk.
Természetesen jó ízûek legyenek, élményt jelentsen az elfogyasztásuk, és
mindezeken túl azokat a hagyományos ízeket is felleljük bennük, amelyeket egy-egy tájegységen nagyon
szívesen elfogyasztunk. Jó, hogyha
tudjuk, kitõl vettük az élelmiszert és ismerjük az elõállítóját. Ennél jobb ellenõr nem kell. Ma már megvan annak
a lehetõsége, hogy a helyben termelt
élelmiszereket helyben értékesítsék,
nemcsak a piacokon, hanem a közétkeztetésben. Ezáltal rövidül az élelmiszerlánc, nem kell sok száz kilométeren keresztül szállítani, amíg eljut a
végsõ fogyasztóhoz. Ha pedig valakinek olyan igénye támad, hogy szeretné
megismerni más tájegységek ízeit,
megteheti, ha eljön egy ilyen rendezvényre  ajánlotta zárszavában a kanizsai vásárt másoknak is.
Kovács Szilvia karcagi alpolgármester megerõsítette Cseresnyés
Péter polgármester által korábban
mondottakat a napról, mely kettõs
ünnepet jelent: a termelését és az értékesítését. Õ is azt hangsúlyozta,
termeljük meg magunknak az
egészséges élelmiszert, vagy vásároljuk meg. S hogyha már megtermeltük, legyen hol értékesítenünk.
Megköszönte a nagykanizsaiak példaértékû hozzáállását a legszebb
konyhakertek mozgalomhoz, melyben jelentõs sikereket értek el a városvezetés segítségével, és megdicsérte a kertmûvelõk tevékenységét, melyrõl személyesen is meggyõzõdhetett. Gratulált a versenyben résztvevõk munkájához és
megígérte, jövõre is folytatódik a
legszebb konyhakertek mozgalom.
B.E.

2014. szeptember 11.

64. Bányásznap Nagykanizsán
A 64. Bányásznap alkalmából
a MOL Bányász Szakszervezet
és üzemi tanácsai koszorúzási
ünnepséget tartottak a Huszti téren lévõ Olajbányász emlékmûnél. Az emlékmû talapzatánál
koszorút helyeztek el az olaj- és
gázipari cégek képviselõ, valamint Bene Csaba, a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium fõigazgatója.
A rendezõ szervek a központi ünnepélyt szeptember 4-én tartották
Oroszlányban. A Rotary Fúrási Zrt.
munkavállalói és nyugdíjasai augusztus 30-án ünnepeltek. Ez alkalommal adták át a Rotary-díjakat és
a bányász szolgálati okleveleket.
A MOL Nyrt.-nél három térségi
központban rendezték meg a ha-

a Gébárti-tónál találkoztak. A regionális szintû bányász- és családi
napra ezer résztvevõt vártak.

gyományos családi napokat, az
egész napos kedvelt és népszerû
programokat. A Kutatás-Termelés
Divízió Nagykanizsán tevékenykedõ szervezetei Zalaegerszegen,

B.E.

Félpályás burkolat-felújítás
a Csengery utcában

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás megbízásából szeptember 15-én megkezdõdik a Csengery utca  Erdész és Sörgyár utca  közötti szakaszán a félpályás burkolat-felújítás.

A munkaterület átadás-átvételi eljárása megtörtént. Az
eseményen a városvezetést
Karádi Ferenc alpolgármester
képviselte. A közbeszerzési eljárás során a Sade Magyarország Kft. nyerte el a kivitelezési feladatokat, a kopóréteg cseréjét. Az 1000 méteres szakasz
felújítása  folyamatos forgalomirányítás mellett , a nyugati oldalon az útburkolat felmarásával kezdõdik, és ha az
idõjárás engedi, még azon a héten befejezõdik. Ez idõ alatt a
keleti oldalon a jármûvek közlekedését folyamatosan biztosítják. Az érintett útszakaszon
lévõ lakóházak tulajdonosait és
a cégeket a közlekedés akadályoztatásának egyeztetése miatt
a kivitelezõ hamarosan felkeresi.
B.E.

Családi sportdélután a Keleti Városrészben
A kisállat-szépségverseny és a bábszínház után újabb programot kínált az
érdeklõdõknek a LISZI Kanizsa Lakóközösségi Információs Szolgáltató Iroda. Ezúttal családi sportdélutánra várták
a Keleti Városrészben élõket. Hozd

mozgásba családodat szlogennel
sportnapot tartottak a lakóközösségben
élõ családok számára. A vívócsarnokban a sporttal, mozgással foglalkozó
egyesületek munkájába is betekinthettek a szeptemberi borongós hétvégét

egy kis mozgással eltölteni kívánó lakók. Akik a kikapcsolódás mellett korosztálytól függetlenül, a mozgásért cserébe még ajándékot is kaptak.
B.E.
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A Magyar Védõnõk Egyesülete Nagykanizsai Szakosztálya és
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény idén is megszervezte a
Szoptatás világnapja rendezvényét a Medgyaszay Házban. Az
eseményen köszöntötték az
anyatejet leadó édesanyákat.

Lezárult a
Tudatos életvitellel
a testi-lelki
egészségért
elnevezésû
pályázat
Fotó: Varga Mónika

Az édesanyákat, gyermekeiket
és kísérõiket Dénes Sándor alpolgármester köszöntötte a város nevében.  Immáron huszonegyedik
alkalom, hogy találkozunk ezen a
nagyon fontos rendezvényen.
Örömmel jöttem, mint nagycsaládos apuka. Tudjuk azt, hogy a
gyermekeink a jövõnk, ha nem
születnek gyermekek az országban, a városunkban, akkor nem
lesz szép jövõnk. Önök ebben példát mutatnak  mondta az alpolgármester. Felhívta az édesanyák
figyelmét, hogy beszélgessenek
egymással, cseréljenek tapasztalatokat és használják ki a szervezõk
kínálta lehetõségeket.  Legyünk
mindig ilyen sokan, vagy még többen  zárta beszédét Dénes Sándor.
Ezt követõen dr. Buzás Judit
járási tiszti fõorvos az anyatejes
táplálás és a szûrõvizsgálatok
fontosságát hangsúlyozta. Az
anyatej a gyermekek számára minõségével és kalóriatartalmával
is biztosítja a megfelelõ növekedést és fejlõdést. Azt javasolják,
hogy a gyermekek legalább hat
hónapos korukig, amennyiben
mód van rá, csak anyatejet kapjanak.

Szoptatás világnapja:

Szoptatás  A jó kezdet
Az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF átfogó programját 1991-ben indította el a csecsemõk egészséges élelmezése érdekében, ugyanis egyre több csecsemõ hal meg szerte a világon azért,
mert nem jut anyatejhez. Kihangsúlyozta, Nagykanizsán tavaly
csupán 361 gyermek született. A
családok jelentõs része egy gyermeket vállal, így õk testvér nélkül
nõnek fel.
Az anyatejet leadó édesanyákat
Stimeczné dr. György Bernadette,
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetõje köszöntötte, és
egyben azt kérte, hogy aki teheti, a
feleslegessé váló anyatejét juttassa
el azoknak, akiknek nincs lehetõségük arra, hogy így táplálják cse-

Kortárs segítõ gyermekek
Ünnepélyes keretek között köszöntötték azokat a diákokat,
akik a nyári idõszakban a
zalakarosi és a nagykanizsai
strandon láttak el járõri-szolgálatot  ezáltal nemcsak a fürdõvendégek zavartalan pihenését biztosították, hanem a rendõrség bûnmegelõzõ munkáját is
segítették.
Hatékony és eredményes munkát végeztek a kortárs- segítõ gyermekek mindkét strandon, ugyanis
nem történt bûncselekmény vagy
szabálysértés a fürdõk területén a
szezon ideje alatt. Az idegenforgalmi idény már lezárult, így a minap, a Csónakázó-tónál tartott rendezvény már az ünneplésrõl, a fiatalok munkájának elismerésérõl
szólt.
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Elsõként Nothoff Ingrid rendõrhadnagy köszöntötte az ifjú segítõk
népes csapatát, valamint a megjelenteket: Dr. Farsang Boglárka
bûnügyi osztályvezetõt, Bükiné
Papp Zsuzsanna rendõr alezredest,
a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Alosztály vezetõjét,
Molnár József rendõr alezredest, a
Nagykanizsai Rendõrkapitányság
vezetõjét, Horváth Józsefet, a
Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány elnökét és
Cseresnyés Péter polgármestert.
A város elsõ embere üdvözlõ szavaival a diákok példamutató, fontos
és felelõsségteljes tevékenységére
hívta fel a figyelmet, amellyel másoknak segítettek. Molnár József
pedig azt hangsúlyozta, hogy a fiatalok folyamatos járõrözése folytán
egyetlen bûncselekmény sem tör-

csemõiket. Idén kilenc édesanya
önzetlenségét köszönték meg:
Négyesi Krisztina, Erdélyi Veronika, Péntekné Balázs Edit, Vörös
Krisztina, Kiss Anita, Ruff Renáta,
Maczkóné
Laskai
Julianna,
Zelenákné Balogh Helga, Buzás
Eszter.
A vendégeknek mûsorral, ajándékkal, virággal kedveskedtek, valamint volt tombolasorsolás, termékbemutató, egészségügyi szûrõvizsgálat, tanácsadás, masszázs
és
arcfestés.
Mûsorral
a
Zalagyöngye Táncegyüttes, Farkas Tibor és a Kerekítõ-mondókás
móka elõadása szórakoztatta a
gyermekeket és szüleiket.
V.M.
tént a karosi és a kanizsai strandon.
A rendõr alezredes beszédében a
zalakarosi Bûnmegelõzési Iroda
fontosságáról is szólt, továbbá arról,
hogy a kortárs-segítõk az elkövetkezendõ idõszakban már diáktársaiknak számolnak be a nyáron szerzett
tapasztalataikról.
Horváth József szintén elismeréssel adózott a gyermekek eredményes bûnmegelõzõ-tevékenységéért, ahogy Bükiné Papp Zsuzsanna is. A rendõr alezredes azoknak a felnõtteknek a munkáját is
megköszönte, akik mindehhez
hozzájárultak, így Hajdú Izabella,
Bali Miklós, Szabados Gábor és
Vellák Sándor közremûködését.
A rendezvényen jutalmazták a
legaktívabb segítõ ifjakat. Szokoli
Bence, Orsós Gábor, Katona Martin, Soós András, Ritecz Bence, Somogyi Dávid vehetett át elismerést; különdíjjal Barabás Adriennt
és Vellák Alexandrát jutalmazták.

Lezárult a Zemplén Ifjúsági
Egyesület által menedzselt a Tudatos életvitellel a testi-lelki
egészségért elnevezésû pályázat.
A program eredményeirõl a projekt menedzserei Baloghné
Munkácsi Andrea és Budavölgyi
Kálmán, valamint Lengyák István és Pintérné Horváth Magdolna számoltak be a Halis István
Városi Könyvtárban.
Ahogy elmondták, az egészségre nevelõ és szemléletformáló projekt, melyben egy rendszeres rekreációs tevékenységre épülõ életmodell-mintát dolgoztak ki a múlt
év szeptemberében kezdõdött és
augusztus 3-án zárult, melyet öt év
fenntartási idõszak követ.
Céljuk az volt, hogy cselekvésen
alapuló egészségtudatos magatartást alakítsanak ki Nagykanizsa
mozgásszegény életmódot folytató,
energia egyensúly helyreállítására
szoruló, valamint a káros szenvedélyekkel összefüggõ megbetegedésben szenvedõ lakosai körében.
A célcsoport legjelentõsebb egészségkockázati tényezõinek a csökkentése volt a fõ feladat, valamint
az, hogy minél többen maradjanak
a munka világában, a szenvedélybetegségben küzdõk pedig visszakerüljenek oda.
A projekt keretein belül a rekreáció módszereivel az érintett célcsoportnál egy tudatos életvitellel,
pozitív egészségmegõrzõ szokásokat szerettek volna kialakítani,
mely formálja és fenntartja a testilelki egyensúlyt.
Heti rendszerességgel szerveztek
szabadidõs sporttevékenységeket,
melyet egy bajnokság, egy verseny
és egy tábor zárt. Klubfoglalkozásokat, egészségnapokat, gyalogtúrát, két kerékpártúrát, vetélkedõt és
interaktív kiállítást szerveztek.
Ezen kívül rajz és plakátversenyt
hirdettek, egészségtervet és egy 20
oldalas kiadványt is készítettek.
A fenntartási idõszakban is szerveznek programokat.
V.M.

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Lezárult
a LENA projekt

Lezárult a LENA  LernraumNatur  tanulás a természetben elnevezésû Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program keretében megvalósuló projekt, mely
program két éve alatt megvalósult tevékenységeket ismertették
egy sajtótájékoztató keretében.
Ahogy Musits Róbert projektmenedzser elmondta, a program,
melynek partnerei az önkormányzat és az ausztriai UmweltBildungWien szervezet, augusztus
15-én zárult. Kiemelte, a projekt
egy folyamat része. Az önkormányzat külön delegált hivatalos
környezetvédelmi megbízottal jelét adta annak, hogy projektzárást
követõen is érdekelt a kétoldalú
együttmûködés továbbvitelében.
A projekt fõ célkitûzése, hogy a
tudatosságot erõsítõ környezeti nevelési módszereket kínáljon a gyerekeknek, a fiataloknak és a pedagógusoknak. Ennek keretén belül
számos természeti nevelést biztosító, a résztvevõk számára igényes,
több napos rendezvény valósult
meg ausztriai és magyarországi
helyszínekkel. A programokon
összesen 1100 gyerek és több mint
400 pedagógus vett részt.
Benedek Miklós környezet- és
klímavédelmi koordinátor a programokról adott tájékoztatást, továbbá kiemelte, a projekt során kidolgozták az Erdõ Élménye és
Ökovasút szakmai módszertan
gyakorlati alkalmazásának vizsgálatát követõen az Erdõ Élménye és
Ökovasút módszertant.
A gyerekeknek 2013 októbere és
2014 áprilisa között szerveztek
programokat, összesen tizenkettõt.
A programokon a résztvevõk életkori sajátosságainak megfelelõ tematika és a kidolgozott módszertan alapján valósították meg a foglalkozásokat.
A pedagógusok is kipróbálhatták
a módszert, a tapasztalatokat beépítették a tematikus programokba.
A gyerek és pedagógus programok

helyszínéül a Zalaerdõ Zrt. mûködtetésében lévõ erdei iskola és erdei
környezet, továbbá a csömödéri
kisvasút szolgált. A programokon
203 gyerek és 44 pedagógus vett
részt. A projekt egyik szakmai csomópontja a Nemzeti Környezeti
Nevelési Stratégia. Három alkalommal workshopot szerveztek három nyugat-dunántúli megyében,
egy alkalommal pedig Bécsben,
pedagógusok részvételével.
 Az önkormányzat azért állt a
pályázat mellé, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy a környezetet
és annak védelmét a gyerekekkel
megismertessük. A kettõ összefügg, akkor tudunk valamit védeni,
ha ismerjük is azt  mondta Cseresnyés Péter polgármester. Hozzátette, a programnak köszönhetõen jelentõs forráshoz jutottak, hogy a
pedagógusok megismerhessenek
egy más vidéket és olyan barátságot kössenek, melyet késõbb hasznosíthatnak. Azon túl, hogy a projekt a természetvédelemre fókuszált közösséget próbált teremteni,
együttmûködést erõsített.
 A közösségi lét erõsítését a
most induló két pályázaton, a belváros-rekonstrukció második ütemén és a szociális rehabilitáción
keresztül is meg lehet tenni. Ezért a
majd kiírandó pályázatokra várjuk
a közösségek, egyesületek, nonprofit szervezetek jelentkezését,
akik valamilyen programmal hozzá
tudnak járulni a közösségteremtéshez, a kohézió erõsítéséhez  zárta
a tájékoztatót Cseresnyés Péter.

Új év, új kihívások
a PEN életében

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza ünnepélyes tanévnyitó keretében fogadta egyetemi polgárrá újonnan felvételt
nyert 103 tanulóját tegnap a
Medgyaszay Házban.
Az elnökség bevonulásával és
a Himnusz hangjaival kezdte
meg új oktatási évét a PEN helyi
kampusza. A megjelent vendégek
köszöntését, s az ünnepi beszédek sorát a sikeres hallgatók díjazása, majd az elsõévesek foga-
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dalma követte. Az elõadók tanúsága szerint ez az esemény egyben egy olyan folyamat kezdete
is volt, mely a minõség és a közösség révén, Nagykanizsa városával és az itt élõ vállalkozásokkal szorosan együttmûködve segítséget nyújt a hallgatóknak a
stratégiai gondolkodás elsajátításában és a gazdasági életben való
eligazodásban.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntõ beszédében kiemelte:
Nagykanizsa egy olyan befogadó
város, amely mindig készen áll arra, hogy lehetõséget biztosítson a
fiataloknak a tanulásra, a fejlõdésre. Továbbra is támogatja mindazokat, akik tudásukat a helyi kampuszon kívánják gyarapítani. Végül
azt kívánta minden elsõévesnek,
hogy használják ki a soha vissza
nem térõ alkalmat, éljenek azzal a
lehetõséggel, hogy városunkban
egy ilyen magas színvonalú, egyben barátságos, családias légkörû
egyetemen tanulhatnak.
A mérnöki kar vezetõje, Dr. Szalai István jelentõs fejlesztésekrõl,
pályázati sikerekrõl és kutatás-fejlesztési eredményekrõl is beszámolt. Kiemelte, hogy Nagykanizsa
városa, a Pannon Egyetem és a
Hidrofilt Kft. a mérnöki karral közösen nagy erõkkel dolgozik egy
víztechnológiai kutatóközpont létrehozásán, amelyet a kiváló nagykanizsai kutató-fejlesztõ szakember, Soós Ernõ tiszteletére Soós
Víztechnológiai Kutatóközpontnak
kívánnak elnevezni. Az új fejlesztés is igazolja a városvezetés és az
egyetem példaértékû együttmûködését. A karvezetõ újabb eredményként számolt be az új, víz- és
szennyvízkezelõ, rendszerüzemeltetõ szakmérnök képzés létesítésérõl, melyen az oktatás októberben
kezdõdhet el. Ezekkel a fejlesztésekkel elérhetõ, hogy Nagykanizsa
ismét a víztechnológiai kutatások
megkerülhetetlen centrumává válik.
Az ünnepi szószólókhoz csatlakozva, az egyetemi polgárrá fogadó esküt megelõzõen dr. Birkner
Zoltán kampuszigazgató osztotta
meg gondolatait. Hasonlatként
Gandhi egyik cipõkrõl szóló történetét hívta segítségül. Ebben a híres jogász, politikus, miután a fél
pár cipõjét a sínek között elveszítette, utána dobta a másikat is. A
kérdésre, hogy miért, egyszerû okfejtéssel felelt: fél pár cipõ nem
rossz, de nem elég, viszont egy
párral már lehet mit kezdeni. Az
igazgató szerint a nagykanizsai

kampusz oktatói és munkatársi közössége töretlenül dolgozik azon,
hogy legjobb tudásához mérten készítse fel hallgatóit a diplomán túli
életre, illetve a jelenleg már a munkaerõ-piacon tevékenykedõk számára olyan hasznos tudást és gyakorlati tapasztalatot adjon át, amelyet a munkája során kamatoztatni
tud. Azaz, mindenki elõtt ott áll a
lehetõsége, hogy itt megtalálja az
egy pár cipõ másik darabját.

Tudatos életvitellel a
testi-lelki egészségért

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága által
meghirdetett az Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód
programok  lokális színterek
címû pályázatát az elmúlt év
szeptemberében kezdte megvalósítani a Civil Kerekasztal Egyesület. A projekt menedzserei
Lengyák István, Antal Istvánné és
Budavölgyi Kálmán az augusztus
21-én záruló projekt eredményeirõl és az azt követõ 5 év fenntartási idõszak programjairól tartottak sajtótájékoztatót a Halis
István Városi Könyvtárban.
Az egyesület egészségre nevelõ
és szemléletformáló életmód programjának az a célja, hogy az egészséges életmódhoz, életmódváltáshoz szükséges tudással lássa el a
daganatos betegségek rizikófaktorába tartozó helyi lakosokat 
mondta elöljáróban Budavölgyi
Kálmán elnök.  A projektben a
rekreáció módszerével elérték azt,
hogy az érintett célcsoport tagjai a
testi-lelki egyensúlyuk fenntartása
érdekében tudatos életvitellel, pozitív egészségmegõrzõ szokásokat
alakítsanak ki. Az év során csoport
és klubfoglalkozásokat tartottak,
egészségnapot, gyalogtúrát, vetélkedõt, interaktív kiállítást, kerékpártúrát és egészségmegõrzõ fórumot szerveztek, valamint beszereztek nagy értékû egészségügyi állapotfelmérõ eszközöket is. Az egyesület által megjelentetett egészségmegõrzõ kiadvány segítségével az
olvasó gyarapíthatja az egészségrõl
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Csúcstalálkozóval
indult a KKV-k
országos versenye
A kis- és középvállalkozói
szektor egyik országos szervezete, a KKVHÁZ idén is útjára indította a megyék versenyét,
amelyhez a határon túli vállalkozásokat képviselõ szervezet, a
Kárpát Régió Üzleti Hálózat is
csatlakozott. Az idei verseny Zala megyében indult, hiszen tavaly
ez a megye nyerte az elsõ országos versenyt. A Zalaegerszegen
tartott rendezvényen meghirdették a KKV-barát vállalati cím elnyeréséért indított versenyt és a
jövõ idõszak pályázati lehetõségeirõl is szó esett.
A rendezvényt Gulyás József, a
KKVHÁZ vezetõje nyitotta meg.
Õt Manninger Jenõ, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke követte, aki Zala
megye gazdasági helyzetét vázolta.
Beszédében szót ejtett az elõttünk
álló Európai Uniós fejlesztési ciklusról, a megyei gazdaságfejlesztési
forrásokról és a pályázatokról. A
megyét érintõ fejlesztési források
összege 15 milliárd forint lesz és
várhatóan a megyei jogú városok
ezen összeg felett is forráshoz jutnak. Kiemelt célként említette a
gazdaság és az infrastruktúra fejlesztését, valamint a munkanélküliség csökkentését. Bevezetõjében kitért a fiatal munkavállalók munkalehetõséghez juttatására és elvándor-

lási folyamatuk visszafordítására. A
gazdaságfejlesztési célok közül prioritást élveznek majd az ipari parkok, a logisztikai központok és az
inkubátorházak fejlesztése.
A meghívott vendégek közül
Horváthné Holéczy Katalin, a Regionális Fejlesztési Holding vezérigazgató-helyettese, Kázmér Judit,
a Pannon Lapok Társasága straté-

tõségeirõl váltottak szót. Itt a média, a VOSZ, a Nagykanizsai Kereskedelmi- és Iparkamara, a
ZMVA, a Leitner és Leitner Adótanácsadó vállalkozás és számos vállalkozás vezetõje fejtette ki véleményét. A rendezvény Manninger
Jenõ összefoglalójával zárult.

giai igazgatója is támogatásáról
biztosította a KKV szektort. Helyi
vonatkozású hír, hogy az EXIM
Bank hamarosan fiókot létesít
Nagykanizsán, mely szintén a kisés középvállalkozói szektoron kíván segíteni. A program következõ
részében a KKV csúcs elnevezésû
üzleti fórumra került sor, ahol a
szektor problémáiról, kitörési lehe-

B.E. - H.Gy. - H.T. - V.M.

Számos ismeretadó program a Ligetváros
szociális célú rehabilitációja program keretében

Fotó: www.kodalymk.hu

alkotott ismereteit is. Köztudott,
Magyarországon a rákbetegség különösen súlyos népegészségügyi
probléma. A megelõzés tekintetében a kiadvány a rákbetegség kialakulásának okait is az olvasó elé
tárja. Megfelelõ életvezetéssel,
életmóddal a rák kialakulásának
kockázata csökkenthetõ, de ezeket
a lehetõségeket ismernie kell az
érintetteknek.
A következõ öt éves fenntartási
idõszakban is hasonló intenzitással
zajlanak majd a rendezvények a Járási Népegészségügyi Intézet, a
Halis István Városi Könyvtár, a
Zala Megyei Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete, a Zemplén Ifjúsági Egyesület, az Aranyfény Civil Egyesület, a Napfény Rákbetegek és Hozzátartozóik Egyesülete,
valamint a térségi önkormányzatok, egészségügyi és szociális intézmények, civil szervezetek
együttmûködésével  zárta gondolatait az elnök.
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A Ligetváros szociális célú rehabilitációja projekt keretében több
témában is a területen élõ kisközösség segítségére voltak az Életmeder Alapítvány ismeretterjesztõ
összejövetelei. Az augusztus 14-ei
táplálkozási hagyományokról és

korszerû gasztronómiáról szóló
elõadást követõen a múlt héten egy
környezetkímélõ technológiákat és
ház körül alkalmazható gyakorlati megoldásokat felsorakoztató bemutatóra került sor a Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.

Kettõs védmûvet építettek
a Principális-csatornán
Tovább apad a Principális-csatorna
a nagykanizsai szakaszon

Lapzártánkkor kedden is csökkent a víz szintje a csatornában.

Huszonnégy óra alatt öt centiméterrel kisebb a mért érték és jelen-

Az alapítvány által szervezett, tizenöt állomásból álló sorozat ötödik
eleme a nyári, kóstolóval egybekötött,
akár fõzõtanfolyamnak is nevezhetõ
összejövetel volt. Az odalátogatók
megtanulhatták az egyszerû ételek olcsó és egészséges elkészítését, az
idénynek megfelelõ táplálkozás mikéntjét, ezen felül tájékoztatást kaptak
az ehhez felhasznált egészséges alapanyagok beszerzési lehetõségeirõl is.
A múlt csütörtöki hatodik, bemutatóval is tarkított elõadáson pedig a
hétköznapi környezetvédelmet, lakókörnyezetben alkalmazható energiatakarékos megoldásokat, a tudatos fogyasztói magatartás pozitív környezeti hatásait mutatta be a szépszámú közönségnek az alapítvány elõadója.
A következõ elõadásra szeptember
18-án 15 órakor kerül sor, ahol a klímaváltozás hatásait és ezek kivédési
lehetõségeit ismerhetjük meg.
leg kettõszázötvenkettõ centiméternél áll a vízmérce. Ha ebben az
ütemben csökken a vízoszlop
szintje, akkor kedd estig elérheti a
korábban mért legnagyobb vízállás mértékét, a kettõszáznegyvennyolc centimétert. Ebben az esetben a katasztrófavédelmi és a vízügyi szakemberek számításait igazolva, továbbra is gond nélkül ellen tud állni a védmû a hét közepétõl elõrejelzett nagy mennyiségû csapadéknak. A várható árhullám mértékét befolyásolja az,
hogy mennyi idõ alatt hullik le az
elõbb említett csapadék.
A keddi napon tovább folyt a
nyúlgát hátralévõ száz-százötven
méteres szakaszának megerõsítése, valamint megelõzõ intézkedésként homokzsákokkal védenek egy melléképületet  közölte
honlapján a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az óráról-órára változó helyzetrõl tájékozódjanak a különbözõ internetes oldalakon!
Fotó: Németh István, tûzoltó alezredes

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Épületfelügyeleti rendszerrel az energiahatékonyságért

A Zalakarosi Fürdõrõl sokat
hallottunk az elmúlt 4 évben, sok
más mellett a rengeteg fejlesztés
jóvoltából. Átadták a kültéri,
majd a beltéri gyermek élményfürdõt közel 200 vízi attrakcióval, felújították a fedett fürdõt, a
létesítmény legrégebbi részét is.
A vendégek a modern külsõt látják, viszont a mögötte lévõ mûszaki tartalom is komoly korszerûsítésen ment keresztül. Minderrõl Tóth Jánossal, a fürdõkomplexum mûszaki igazgatójával beszélgettünk.
 Milyen konkrét fejlesztések
történtek a mûszaki hátteret illetõen?
 Az elmúlt 3 év a családbarát
szolgáltatások bõvítésérõl szólt,
melynek köszönhetõen a vendégek
rendelkezésére álló vízfelület is jelentõsen megnövekedett. Beleértve
mind a kültéri, mind a beltéri gyermekvilágot. Ehhez szükség volt egy
korszerû, mindenre kiterjedõ irányító, ún. épületfelügyeleti rendszerre.
 Mindez mit jelent a gyakorlatban? Illetve, melyek az említett
rendszer kiépítésének fõbb mérföldkövei?
 Az elsõ nagy beruházással egy
idõben tettem javaslatot a rendszer
kiépítésére vonatkozóan, amelyet
a fürdõ vezérigazgatója és a városvezetés is támogatott. Így 2012ben, a fejlesztésekkel párhuzamosan, a hely adottságaihoz igazodva, a terveim alapján történt meg
az elõkészítés. A kivitelezést,
2013-ban pedig egy 100%-ban
magyar tulajdonú, e téren kiváló
referenciákkal és tapasztalattal
rendelkezõ vállalat végezte. A mûszaki csapatunkkal, kollegáimmal
aktívan részt vettünk a rendszer te-

lepítésében, ezt nagyon fontosnak
tartottuk. Ennek folytán ismerjük a
rendszer minden apró részletét, a
kivitelezés során pedig rugalmasan tudtunk igazodni a helyszíni
adottságokhoz.
 Mit is jelent maga az épületfelügyeleti rendszer?
 Nem sokan tudják, hogy a létesítmény vízellátását 8 kút szolgálja
ki. Ez mûködteti a 30 medencét és
számos egyéb épületgépészeti elemet. Az üzemelést korábban kézi irányítással oldották meg, amely a jelenlegi fejlesztések volumenét, a hatékony energiagazdálkodást és erõforrás elosztást illetõen már elavultnak számított. A versenytársainknak
számító nagy fürdõkomplexumok
(Pl.: Bükfürdõ, Sárvár, BudapestAquaworld) körülbelül egy évtizede
dolgoznak épületfelügyeleti rendszerrel, kiváló tapasztalatokkal. Nálunk jelenleg a legmodernebb rendszer mûködik. Olyan, amit az országban csak néhány helyen alkalmaznak. A rendszer kiépítésének köszönhetõen a víztermelés teljesen automata lett, a medencék vezérlésének
egy része is teljesen automatizált.
 Technikailag hogy kell elképzelni mindezt?
 Minden medencéhez és kúthoz
felszereltünk egy hõmérséklet, nyomás és áramlás mérõt (ez utóbbi a
vízfogyasztást méri). A mérõeszközöket egy központi szerverhez csatlakoztattuk, ahol minden mért adatot
egyben tárolunk is. Ezáltal ha bármilyen probléma adódik, bármit vissza
tudunk keresni, így rögtön megtaláljuk a baj forrását. A rendszer folyamatosan figyeli a határértékeket, így
ha bármilyen túllépés van, azonnali
riasztást küld. A riasztások mobiltelefonra sms-ben, valamint e-mailen
is beérkeznek. A rendszert bárhon-

nan el lehet érni, egy zárt, biztonságos hálózaton keresztül, így kollegáimmal folyamatosan naprakészek
vagyunk. Egyébként a fürdõn egy
külön vezérlõ terembõl figyelik az
ügyeletes kollégák a mûködést.
 A naprakész információk mellett még milyen pluszt nyújt a rendszer a szakembereknek?
 Rengeteg elõnnyel jár számunkra, óriási elõrelépés minden
tekintetben a korábbi állapotokhoz
képest. Pontos adatokkal rendelkezünk, minden adatot tárolunk,
adott napon belül azonnal tudunk
reagálni minden változásra. A
rendszer üzembe helyezésével jelentõs villamos energia és földgáz
megtakarítást értünk el. A kutaknál
mintegy 40%-al csökkent a villamos energia felhasználás, amely
nagyon jelentõs költség megtakarítást jelent. A vízfogyasztás és a
vegyszer felhasználás tekintetében
pedig 10% csökkentést értünk el.
A jövõben ezek a megtakarítások
várhatóan még tovább fognak növekedni. Az üzemeltetési költségek napi szinten követhetõvé váltak részegységekre bontva, így folyamatosan optimalizálni tudjuk
az erõforrásainkat a szükségleteknek megfelelõen. Jobb vízminõséget nyújtunk vendégeinknek, nem
utolsó sorban jobb munkakörülményeket tudunk biztosítani kollegáinknak, amelyet nagyon fontosnak tartunk. Összegezve a tapasztalatokat költséghatékonyabbak és
környezettudatosabbak lettünk.
 Milyen további mûszaki fejlesztéseket terveznek a közeljövõben?
 2015-ben az összes medencénk
vízforgatását csatlakoztatjuk az

épületfelügyeleti
rendszerhez,
amely villamos energia fogyasztás
terén további 25% megtakarítást fog
jelenteni számunkra. A kutaknál elért csökkenés már bizonyíték a
rendszer hatékonyságát illetõen. A
villamos energia felhasználást
egyéb területeken is tovább kívánjuk mérsékelni. Ez irányban már az
idei évben történtek elõrelépések,
hiszen egy KEOP pályázat támogatásával 80 db napelemet telepítettünk a fedett fürdõ tetõszerkezetén.
A beruházás eredményeképpen a
fürdõ legnagyobb energiafalóinak, a vízforgató berendezéseknek és az élmény elemeknek a mûködtetési költségeit kívánjuk csökkenteni, becsülhetõen közel évi 1
millió forinttal. A napelemes projektet a jövõben is folytatjuk, megragadunk minden olyan támogatási lehetõséget, amellyel a mûködési
költségeket csökkenteni, az energiarendszerünket pedig korszerûsíteni
tudjuk.
 Miként összegezné az elmúlt
idõszakot?
 A fürdõ vezetése kiemelt céljának tartja, hogy a lehetõ legkorszerûbb, legnagyobb élményt kínáló
szolgáltatásokkal, modern környezetben várja a látogatókat. Ugyanilyen fontos számukra az is, hogy
biztosítsuk a létesítmény hosszú
távú gazdaságos mûködtethetõségének feltételeit. Az elmúlt idõszakban nagyon sok energiát fordítottunk mindkét irányban fejlesztésre, kollegáimnak rengeteg munkája van a fenti sikerek megvalósulásában. A fürdõ- és a városvezetés támogatását is megkaptuk,
melyet ezúton is köszönünk.

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
Munkára felkészítõ foglalkozásra
lehet jelentkezni!
A Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. munkára felkészítõ
foglalkozásra várja jelentkezését autizmussal élõ, és Asperger  szindrómás
fiataloknak.
A foglalkozást azoknak a autizmussal élõ fiataloknak ajánljuk, akik már befejezték az iskolát, elmúltak 18 évesek, régóta nincs munkahelyük, vagy még soha nem próbálták ki magukat a munka világában, ám dolgozni szeretnének.
A foglalkozás kérdõív kitöltésével kezdõdik. Az elméleti foglalkozáson a munkavállalással kapcsolatos témákat dolgoznak fel a fiatalok gyógypedagógus
szakember segítségével. A foglalkozás gyakorlati részében munkahelyen történõ munkapróbára vannak kísérve a résztvevõk.
A jelentkezés határideje: 2014. szeptember 30.
Információ, jelentkezés: hétköznap, munkaidõben: 9 - 14 óráig
Tel.:06-93/509 746; 06-30/641-7343
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Fotók: Sazbó Zsófia

Fitt (és más) finomságok fellegvára

A Kanizsa Pékség újonnan
nyílt, Sugár úti szaküzletében
minden kapható, mi szem-szájnak ingere.
Legyen az glutén- és élesztõmentes, szénhidrátcsökkentett,
alacsony kalóriatartalmú, minimalizált glikémiás indexû pékáru,
számos más, helyben sütött egészséges termék, diétás étrendbe tökéletesen illõ szendvicsek, saláták,
vagy a sütõipari vállalkozás immár
jól ismert, közkedvelt készítményei  kenyerek, pékremekek, sütemények. A választékot, illetve a

termékpalettát még összegezni is
nehéz.
Ráadásul a tömérdek árukínálat az impozáns, új arculattal felöltöztetett boltban csak úgy eteti
magát, s nincs olyan éhes vásárló,
aki ne találná meg azt, amire épp
maga (vagy a gyomra) vágyik. S
még nem is szóltunk a Cserpeskészítményekrõl, a házi és hazai
ízeket megtestesítõ joghurtokról, a
bio-kávékról, és a Kanizsa Pékség,
valamint a fittnesz nagykövet, Katus Attila közti együttmûködést
(is) szimbolizáló Katus Food pékárukról. Amik a testnek ugyan lu-

cullusi étek-élvezetet okoznak,
plusz kilókat viszont nem idéz elõ
fogyasztásuk.
Az OTP-vel szemközt lévõ üzlet ünnepélyes megnyitóján Lánczos Attila, a Kanizsa Pékség kereskedelmi vezetõje hangsúlyozottan szólt arról, hogy a forgalmazott termékeik az egészséges
életmódhoz, a speciális táplálkozási szokásokhoz tökéletesen illeszkednek.
Katus Attila pedig azokat a pékárukat mutatta be, amiket neve
fémjelez: az alacsony széndhidráttartalmú péksüteményeket helyben, maga a Kanizsa Pékség állítja
elõ a Katus-lisztbõl. A különleges,
ízletes és ráadásul kevés kalóriát
tartalmazó készítmények az országban elsõként városunkban, a
Kanizsa Pékség szaküzletében
kaphatóak  ráadásul megfizethetõ
áron.
Apropó, kedvezmények. Szeptemberben a diákok amolyan suli
indító akcióként  5 % kedvezménnyel vásárolhatnak a pékség
mindegyik szaküzletében: az árengedmény még a Fitpoint Mozgásközpont diákbérleteire is vonatkozik.
Kanizsa

Polgármesterjelöltek
Eddig hat jelölõ szervezet jelentette be az októberi választásokon induló polgármesterjelöltjét.

Bodó László
DK  Együtt-PM

Dénes Sándor
Fidesz  KDNP

Dr. Fodor Csaba
MSZP

Gábris Jácint
Jobbik

Marton István
ÖN-ért

Vízvári József
Független
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A Magyar Fotográfia Napja
NSZ24- KISS NÁNDOR ÉS
VARGA SZILÁRD FOTÓSOK KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig
Szeptember 15. 18 óra
"KÉKEK ODAÁTRÓL ." Ágh Töttõ Edit festõmûvész
(Keszthely) kiállítása. Megnyitja: Doucha Ferenc, a VOSZ
Zala megyei elnöke. Megtekinthetõ: október 3-ig.
Szeptember 16. 15 óra
ÚJRA NYIT A VÁROSI DIÁKIRODA A HSMK-BAN
megújult külsõ és belsõ tartalommal a gyermekek és a fiatalok szolgálatában - ünnepélyes
megnyitó. (Nyitva tartás: kedd
és csütörtök 15-18 óráig).
Szeptember 17. 17.30 óra
EGÉSZSÉG ÉS LELKI
PROBLÉMÁK I. (a szív és
keringés, a túlsúly az egész
élethez kapcsolódó életmód) Ferenczy László elõadása.
Ferenczy László legismertebb
írása az Egészségkönyv, gyakorló természetgyógyász, résztvett a természetgyógyászatról
szóló törvény kidolgozásában,
képzett hypnoterapeuta és tréner. Az egészség nem minden,
de az egészség nélkül minden
semmi. (Arthur Schopenhauer). Belépõdíj: 500 Ft. Szervezõ: az Öko-kör.
Szeptember 18. 19 óra
Filharmónia bérlet
SAVARIA SZIMFONIKUS
ZENEKAR
Vezényel: Vásáry Tamás. Mûsor: Chopin: f-moll zongoraverseny. Beethoven: IV. szimfónia. Belépõdíj: 2 900 Ft.
Kedvezmény: 10 % Zala megye kártya. Szervezõ: a Filharmónia Magyarország Kft.
Szeptember 19. 19 óra
MUSICAL EST - Kardos Eszter és Horváth Szilárd elõadásában. Közremûködnek: Nagykanizsa Város Vegyeskara
(Karvezetõ: Vámos Yvette);
SWANS Balett és Tánciskola
növendékei; Kovács Kata
énektanár; Horváth István Radnóti-díjas versmondó; Németh
Bálint, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház A Muzsika
Hangja elõadásának gyermekszereplõje. Belépõdíj: 1 500 Ft,
gyerekeknek 12 év alatt ingyenes. Támogató: Mecsek Takarék.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Változik a kirendeltségek ügyfélfogadása

Tájékoztatják az ügyfeleket, hogy a polgármesteri hivatali kirendeltségek
ügyfélfogadása az alábbiak szerint változott: Kiskanizsa (kedden) 8-12 óra, Bajcsa (kedden) 13-16 óra, Miklósfa (szerdán) 8-12 óra, Bagola (szerdán) 13-16 óra.

Képviselõi fogadóórák
Bizzer András, a 6. számú választókerület (Kazanlak körút, Munkás utca, Rózsa
utca 14-tõl végig páros házszámok, Rózsa utca 21-tõl végig páratlan házszámok)
önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2014. szeptember 19-én (pénteken)
17.00 órától a Hevesi Sándor Általános Iskolában (Nagykanizsa, Hevesi út 2.).

Kulturális keret 2014.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet 2014. évi
kulturális keret felhasználására. A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban.

P ál y áz at - f e l ú j í t ás r a, r e s t au r ál ás r a
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.

2014. szeptember 11.

Bridzsverseny
a dödöllefesztiválon
A Nagykanizsai Bridzs Egyesület célkitûzései között szerepel
a játék ismertségének növelése
is. A városunkban nagy népszerûségnek és látogatottságnak örvendõ Bor- és Dödöllefesztivál
keretei kiváló alkalmat jelentenek, így az immár hagyományosnak tekinthetõ fesztivál kísérõ
rendezvényeként 2014-ben is
megrendezi az egyesület a VI.
Kanizsa Kupa Bridzs Csapatversenyt szeptember 12-14. között.
A hazánkban egyedülálló 3 napos versenyre ebben az évben 10
csapat fogadta el a meghívást, s
méri össze tudását a 12 leosztásos körmérkõzésen a Magyar
Plakát Ház asztalainál (péntek
17 órától vasárnap 14 óráig).

Az ország minden tájáról,
sõt határainkon túlról, Hannoverbõl, Münchenbõl és Bécsbõl is érkezõ versenyzõk ellátásáról az Oázis Hotel gondoskodik.
A házigazdák nem titkolt célja
 az elmúlt öt évhez hasonlóan 
a Kanizsa Kupa itthon tartása.
Természetesen
meghívott
vendégeink a versenyt követõ
szabad idõben kiveszik a részüket a Bor- és Dödöllefesztivál nyújtotta örömökbõl is. A
csapatokkal érkeznek vendégek
is, akik a drukkoláson kívül kíváncsiak a fesztivál eseményeire is  tájékoztatta lapunkat
Fenyves Jenõ, a Nagykanizsai
Bridzs SE elnöke.

Nagykanizsa Csónakázó-tó XCO kerékpár
verseny forgalmi-rend változás!
A Nagykanizsa Csónakázó-tónál tartandó XCO kerékpárverseny miatt az alábbi idõpontokban és helyen útlezárás történik. Útlezárás lesz érvényben: szeptember 13. (szombat) 9:00 - 12:00 óráig és szeptember 14. (vasárnap) 9:00 - 17:00 óráig a Csónakázó-tó
délkeleti oldalánál, a 087 hrsz-ú út Látóhegyre vezetõ szakaszán. Az érintett ingatlanok az
útlezárás ideje alatt a 61-es fõútról közelíthetõk meg. A lezárások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket!
Sport Vision & Solutions Kft.

Kanizsai Antológia 15.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi
és képzõmûvészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 15. számú kötetében
történõ megjelentetésére.
Pályázat tárgya: irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek és grafikák.
Pályázati feltételek:
Nagykanizsán és a járásban állandó lakhellyel rendelkezõ, valamint a városból
elszármazott alkotók pályázhatnak.
Egy pályázó több pályamûvet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság, palatino linotype betûtípussal) terjedelemben.
A kéziratokat kinyomtatva az alábbi címre kérjük beküldeni: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Fehér Ildikó Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., valamint a következõ e-mail címekre: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com elküldeni.
A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi.
A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 15. számában, 2014 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 5 db
tiszteletpéldány kerül átadásra.
Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.
A pályázat beadásának határideje: 2014. október 3. (péntek) 13. 00 óráig

A Netta - Pannonia Környezetvédelmi Kft.
NAGYKANIZSAI csapatába keres
DISZPÉCSER munkatársat.
Közép, vagy felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, hosszú távon
gondolkodó, megbízható személyt keresünk, aki számítástechnikai
ismeretekkel, nagy munkabírással, jó kommunikációs
és kapcsolatteremtõ készséggel, B kategóriás jogosítvánnyal
(autóvezetési rutinnal) rendelkezik.
Vezetõi gyakorlat, mûszaki tapasztalat a felvételnél elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzát (elérhetõségeinek feltûntetésével),
valamint iskolai végzettségét igazoló bizonyítványok
fénymásolatát juttassa el címünkre 2014.09.25-ig.

Netta-Pannonia Hulladékgyûjtõ Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Munkaügy
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2014. szeptember 11.
11. KANIZSAI BOR- ÉS DÖDÖLLEFESZTIVÁL FORGALMIREND VÁLTOZÁS!
A 2014 évi 11. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programjai miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend változások várhatók
az Erzsébet tér és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 11. (csütörtök) 15:00 - szeptember 14. (vasárnap) 12:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között.
- szeptember 11. (csütörtök) 18:00 - szeptember 14. (vasárnap) 06:00-ig az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és a Magyar utca között (Polgármesteri
Hivatal és a Bolyai Ált. Iskola elõtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a
Rozgonyi út és a Magyar út között.
- szeptember 12. (péntek) 08:00 - szeptember 12 (péntek) 16:00-ig a városközpontban a fizetõparkolók ingyenesen vehetõk igénybe!
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
szeptember 11. (csütörtök) 18:00 - szeptember 14. (vasárnap) 05:00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca között a Fõ úton (a
Zárda utca forgalma terelésre kerül a Király út felé a Fõ út keresztezõdésénél;
a Király út felõli forgalom terelése a Sabján Gy. utcába a keresztezõdésnél),
- a Fõ út a Csengery út és Ady út közötti szakasza,
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és az Arany J. út között (Polgármesteri Hivatal - Bolyai Ált. Iskola elõtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgony út és a Magyar út között,
- a Vásár utcán a Báthory utca Erzsébet tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé). Az útlezárások területére a fenti idõpontok alatt csak a lakók, a vásárosok - vendéglátósok, a fellépõk és a rendezõség tagjai hajthatnak be a rendezõk által biztosított behajtási engedéllyel.
Ezúton értesítjük a Fõ úton, illetve a Múzeum téren személygépkocsival rendelkezõ lakókat, hogy az érintett lezárások miatt a személygépkocsijukkal a
pénteki, illetve a szombati napokon délelõtt 9 óráig van lehetõségük a gépjármûvükkel a lakóhelyüket elhagyni, illetve az onnan való távozást követõen
csak a környezõ parkolókban (pl.: Sugár utca, Deák tér, Aradi udvar) lesz lehetõségük a parkolást igénybe venni.
FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
szeptember 11. (csütörtök) 18:00 - szeptember 14. (vasárnap) 05:00-ig a
Kinizsi utca forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú forgalom megfordul a Rozgonyi utca és az Arany J. utca közötti viszonylaton.
Az Arany J. utcában jobbra fordulási tilalom a Kinizsi utca felé, valamint
a Kinizsi utcában balra fordulási tilalom az Arany J. utca felé lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában megállási tilalom a Rozgonyi utca felöl 50
m-en.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
szeptember 13. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az szüreti felvonulás idejére a Balatoni út irányában az Erzsébet tér - Fõ út (Deák tér északi oldal) szakasza.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy a 11. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál miatt
2014. szeptember 11.-én (csütörtök) 18:00 órától szeptember 14.-én (vasárnap)
05:00 óráig a buszforgalom az alábbiak szerint változik:
- A Dél-Zalai Áruház megállóhely a lezárás ideje alatt a Zrinyi utcában az
E.on székház elõtti " Ideiglenes" megállóhelyekre költözik.
- "4", "6". "6A", "6C", "10", "10Y", "C3" kerülõ útvonala: ...Teleki út/Balatoni
út/ - Kórház u. - Kisfaludy, Batthyány sarok - Vízmû - I.sz.Posta - Zrinyi u. Ideiglenes megálló - Kalmár utca (Aut.állomás) - DÉDÁSZ Vissza útirány:
DÉDÁSZ (Kalmár utca) - Zrinyi utca - Ideiglenes megálló - Csengery út Deák tér
- "18", "20", "20Y" kerülõ útvonala: Kalmár utca - Zrinyi utca - Ideiglenes
megálló - I.sz. Posta Vissza "18", "21", "21Y": ...I.sz. Posta - Zrinyi utca Ideiglenes megálló - Kalmár utca.
- "8", "8Y" kerülõ útvonala: ...Magyar u.60 - Kalmár utca - Zrinyi utca - I.sz
Posta Vissza útirány: ...Csengery-Kisfaludy u. sarok - Apolló Mozi ... A járat
a Dél-Zalai Áruház megállóhelyet nem érinti.
- "C33" kerülõ útvonala: ...Teleki út, Kórház bej. út - Kórház utca - Kisfaludy,Batthyány u.sarok - Vízmû - Ady u. 39-40 A járat az Eötvös tér,
Deák tér", I.sz. Posta" megállóhelyeket nem érinti.
- "41E" kerülõ útvonala: ...DÉDÁSZ - Zrínyi utca - Ideiglenes megálló - I.sz.
Posta
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
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Elimina Tour Kanizsa Grand Prix
UCI C3 XCE (Eliminátor) verseny
2014.09.13. szombat

Az Elimina Tour egy ingyenesen látogatható, hagyományteremtõ, minden évben megrendezésre kerülõ, több állomásos kerékpáros rendezvény és versenysorozat, amelynek eliminator
pro-sprint (XCE) versenyszáma
egész napos szórakoztató élményt nyújt az odalátogatóknak.
A magyar versenyzõk számára
a 2014-es kanizsai XCO
versenyre az Odin rendszeren
keresztül, az XCE versenyre
pedig e-mail-en lehetett regisztrálni. A kanizsai futamokra 
mind az XCE és XCO futamra  a
nevezés ingyenes volt.
Az Elimina Tour Kanizsa Grand
Prix versenyhétvégén helyszíni
nevezést is elfogadnak, azonban
az XCE verseny esetében a helyszíni nevezéskor nem tudják figyelembe venni a versenyzõ aktuális világranglista helyezését, ezáltal nekik véletlenszerûen adják
ki a rajtszámot és a rajtidõt. Az
XCO versenynél a beszólítás az
aktuális világrangilsta hely alapján történik. A helyszínen nevezõk
a mezõny végérõl rajtolhatnak
majd.

Pályaleírás  lezárt
útszakaszok
A kerékpáros versenypálya az
Erzsébet tér  Rozgonyi utca
keresztezõdésébõl indul a Rozgonyi utca felé. A Rozgonyi utcában a hagyományos menetiránnyal szemben halad a versenypálya az út jobb oldalához
igazítva. Az utca vége elõtt a
pálya bekanyarodik egy üres telekre, azt követõen eljut a Mú-

zeum térre. Itt az Erdészet épülete elõtt a pálya a lépcsõkön át
kiér a Fõútra, elzárva a Múzeum
tér bejáratánál lévõ parkolókat.
A Fõ útra érve a pálya az utca
bal oldalán, a járda jobb oldalához igazítva halad a dödölle fõzõverseny miatt kitelepülõ standok mögött. A Fõ utat keresztezve, valamint a dödöllés standokat megkerülve a túloldali
járdán felfestett kerékpárúton
folytatódik a pálya. Végig érve
a kerékpárúton, a pálya a Vasember épület árkádjai alatt folytatódik. Az utolsó oszlopot
megkerülve a belsõ térre ér ki,
majd visszamegy az árkádok alá
és a Fõ útra. Itt a gyógyszertár
elõtt a pálya ismét visszavezet a
belsõ térre, majd az anyakönyvezetõi hivatal elõtt a falhoz
igazodva megkerüli az épületsort, kiérve a Nagyváthy utcába. Ezt követõen a Fõ utat keresztezve a Sabján Gyula utcában folytatódik a pálya, az út
bal oldalán, a rendõrségi ki-és
bejárást nem akadályozva, az
átmenõ forgalmat részlegesen
akadályozva, a programtól függõen. A Sabján Gyula utca az
idõfutam (nõi idõfutam: 14:1014:50, valamint férfi idõfutam:
14:50-15:40) alatt hermetikusan
zárva, a többi futam alatt futamonként nyitva tart. A gyalogosok átjutását folyamatosan, az
autós forgalmat idõközönként
biztosítják. A Vásár utcába kanyarodva az útvonal az Erzsébet
tér felé vezet. Itt az út jobb sávjában halad a pálya, majd ráfordul az Erzsébet térre, ahol a
Polgármesteri hivatal elõtt az
úttesten kerül kiépítésre a befutó/cél terület.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Tóth Eszter

Elfogadni a másikat
 ilyen egyszerû a cserkészek titka

A világ minden táján élnek
cserkészek, akik nációtól, kortól,
nemtõl függetlenül nagy családot alkotnak. Mindennek ékes
bizonyítéka volt a július végén,
augusztus elején Hollandiában
megrendezett Nemzetközi Cserkésztábor, ahová Európa majd
minden országából, sõt, még Izraelbõl is érkeztek cserkészek. A
több mint 2000 fiatalt és felnõttet
számláló,
úgynevezett
camporee-n természetesen a
nagykanizsai 1301.számú Négylevelû Fa Cserkészcsapat 13 fõs
kontingense is részt vett.
Ám még mielõtt az ommen-i élményeikrõl mesélnének a résztvevõk, elöljáróban egy kis háttérinformáció a kanizsai cserkészek
mindennapjairól. 14 éve mûködik cserkészcsapat városunkban,
s miként az egyik alapító segédtiszt, Bekõ Judit mesélte, az évek
alatt fokozatosan nõtték ki magukat.
 Mára pedig már 25-30 állandó
tagunk van. Hogy miért lehet vonzó
a cserkész-életforma mások számára? Mindenki szeret tartozni valahova, valakihez. Mi, cserkészek,
úgy élünk, mint egy család, így
mindig, mindenben segítjük egymást. A Hetednapi Adventista Egyház imaházában, a cserkészlakban
gyûlünk össze  hivatalosan - kéthetente, de természetesen a hétköznapokban is segítjük egymást.
A cserkészbecsület szóról ugye
már a köznyelv is hallott, és aki egy
kicsit is belepillant a cserkészek életébe, az nem is kételkedhet a helyi
cserkészélet fundamentumait anno
lerakó hölgy állításával.
Szabályok szerint, a cserkész
10 parancsolat alapján élnek,
amit egytõl egyig be is tartanak.

Hogy mik is a diszciplínáik? Ezek
közül néhányat  mint amolyan
ízelítõt  a csapat két tizenéves
tagja, Balogh Flóra és Németh Tamás említ meg.
 A cserkész tiszteli a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. Másokkal szemben
gyöngéd, magával szemben szigorú, testben és lélekben tiszta  sorolják a fiatalok, akik szintén Hollandiában töltöttek egy hetet a már
említett, nemzetközi táborban,
ahol  egyöntetûen állították  rengeteg új élményre tettek szert.
 Ommenben nem néztek ránk
furcsán, amikor a szokásos cserkész-köszöntéssel
üdvözöltük
egymást az utcán. Nálunk, itthon,
sokszor megesik, hogy megdöbbennek az emberek, ha mindezt látják. Ott mindez egyszerûen magá-

tól értetõdõ volt  jegyezte meg a
14 esztendõs Tamás, aki Flórához
hasonlóan évekkel ezelõtt csatlakozott a kanizsai cserkészekhez.
 A camporee sokat adott nekünk. Kalandos volt már az utunk
is, csakúgy, mint az ott tartózkodás. Sok programon  legyen az
játék, áhítat  részt vettünk, nyelvi
akadály pedig nem merült fel.
Testvéri összetartozás töltötte be a
tábor légkörét.
Ezen a véleményen volt a legfiatalabb (kanizsai) kiscserkész, az öt esztendõs Bekõ Bertalan is. Pontosabban, ami a cserkész-familiáris viszonyokat illeti. Bercike számára ugyanis a legnagyobb élményt az jelentette,
hogy barátokat szerzett és különbözõ
feladatokkal is megbízták.
Nos, ezen a ponton tekintsünk bele jobban a tábor mindennapjaiba.
Mena János kontingensvezetõ
az ifjú cserkészeknél már kicsit
bõvebben szemléltette a holland
vakáció részleteit.
 A nemzetközi cserkésztalálkozókat mindig más országokban,
más helyeken rendezik meg. Ezúttal egy hollandkisváros adott otthont a camporee-nek: amelynek
erdõs, nyugalmat árasztó részén
volt kialakítva maga a tábor bázisa.
Elég nagy helyet foglaltunk el, hiszen 20 ország cserkésze volt jelen.
Rajtunk, az 1301. számú Négyle-

velû Fa Cserkészcsapaton kívül
természetesen voltak még magyarok. A táborban nemcsak a különbözõ nemzetek, hanem az eltérõ
vallások is keveredtek. Rajtunk,
adventistákon kívül katolikusok,
reformátusok, s még más felekezethez tartozó ifjak is képviselték
hazájuk cserkészeit. A korosztály is
vegyes volt: elsõsorban tizen-húszon éveseknek szervezték a tábort, de ennél fiatalabb és idõsebb
cserkészek egyaránt elõfordultak. A programpaletta ugyancsak
széles volt. Minden nap részt vettünk áhítaton, ami leegyszerûsítve,
hétköznapi értelemben lelki feltöltõdést, lélektáplálást jelent. Ezt a
táborban a világ adventista fõcserkésze tartotta. Közös éneklés, természethez köthetõ elfoglaltságok
is színesítették az egy hetet. Ahogy
a nyakkendõ-csere. Eme ruhadarab
a cserkészek alaptartozéka, cserélgetése pedig  egymás közt  új
barátságok, kapcsolatok szövõdését eredményezheti. Jómagam is
gazdagodtam új nyakkendõkkel 
így Mena János.
 Legközelebb 2018-ban
vállalkozunk ilyen nagy útra:
akkor Angliában lesz a soron következõ, nemzetközi cserkésztábor. Ám mi addig sem fogunk tétlenkedni s odáig, remélhetõleg,
több új cserkész is csatlakozik
hozzánk. Olyanok, akik azt tartják
szem elõtt, hogy elfogadni kell
embertársainkat. Nem pedig ítélkezni felettük
Szabó Zsófia

Péterfysek a Formula 1 Magyar Nagydíjon
A Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány a Hungaroring Sport
Zrt.-vel kötött megállapodásnak
köszönhetõen idén második alkalommal hirdette meg a
Forma-1 szabadedzés  egynapos kirándulás pályázatát.  számolt be lapunknak Smolcz Frigyes, a Péterfy Általános Iskola
Diákjaiért Alapítvány titkára.
A sikeres pályázatnak köszönhetõen a Péterfy Sándor Tagintézménybõl 40 tanuló és 4 kísérõ
foglalt helyet a Hungaroring Erzsébet-tribünjén, hogy testközelbõl nézhessék meg a Forma-1 pilótáinak szabadedzését. Az alapítvány a gyermekeknek a belépésre jogosító jegy mellé meleg
ebédet és úti csomagot is biztosított. A kirándulás önrésze 200

vagy 1000 forint volt, a család jövedelmétõl függõen.A gyerekek
olyan világsztárokat láthattak
élõben száguldozni a Hungaroring aszfaltján, akiket eddig csak a
képernyõkön keresztül csodálhattak. Fantasztikus élményben volt
részük, a fiatalok egy felejthetetlen nap emlékével távoztak a vi-

lág egyik tradicionális versenypályájáról. A kirándulás utazási
költségeit a Péterfy Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány és
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
Megyei Jogú Város polgármestere támogatta.
Kanizsa
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Angolt nyelvtanár
Folyamatfejlesztõ mérnök
Karbantartó mérnök
Faipari technikus, gyakornok
Építõipari technikus
Bútorasztalos, gyakornok
Külkereskedelmi ügyintézõ
Autóbusz vezetõ
Preparátor
Darukezelõ
Eladó
Csõszerelõ
Takarító

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános

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.munka.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
Ne adja fel, keresse tovább azt a személyt a
magánéletében, aki ideális társa lehetne. Ha
teheti, adjon nagyobb szabadságot magának, és törjön ki a megszokott környezetébõl. Az elképzeléseirõl sose mondjon le.

IV.20.V.20. Bika
Jó dolog az õszinteség, de azért vigyázzon arra, nehogy megsértsen valakit. Ha
azt szeretné elérni, hogy tartós maradjon
kapcsolata a párjával, próbáljanak rátalálni minél elõbb a közös útra.

V.21.VI.21. Ikrek
Nemcsak szórakozhat, hanem új inspirációkkal is gazdagodhat, ha a hétvégén ellátogat a dödöllefesztiválra. Plusz munkákon
nem kell törni a fejét, mert a bolygóállások
jó anyagi kilátásokat jeleznek.

VI.22.VII.22. Rák
Számtalan kihívást tartogat ön számára a
hétvége, nem gyõz eleget tenni a barátai
meghívásának. Lehetõleg ne kosarazzon
ki senkit sem, legyen tevékeny részese a
kivételes alkalmaknak, eseményeknek.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A bolygóállások szerint új szelek fújdogálnak a háza táján, melyek jelentõs változást
hozhatnak érzelmi életében. Mielõtt új terveken gondolkodna, mérlegelje azt is, mekkora áldozatot kellene hozni mindezért.

VIII.23.IX.22. Szûz
A hétvégén nem kell különösebb elfoglaltságon törnie a fejét, mert a kötelezettségei
teljesítésével hamar elmegy az idõ. Kitûnõ
hangulatban telnek el a napjai, az idõjáráson kívül semmi sem háborgatja.

IX.23.X.22. Mérleg
Nyüzsgéssel járó hétvégére számíthat. Bár
nem vágyakozik semmiféle változásra, mégsem tudja elkerülni, mert magukkal sodorják
az események. Fõleg akkor, ha ellátogat a dödöllefesztiválra, és összefut az ismerõseivel.

X.23.XI.22. Skorpió
Kalandos hétvégét ígérnek önnek is a
csillagok. Hogyha nem akar kimaradni
semmiféle jóból, akkor mindenképpen
jöjjön el hazulról. Hagyjon magának egy
kis szabad idõt a romantikázásra is.

XI.23.XII.21. Nyilas
A hétvégén rutinosan elvégzi a feladatait. Ha
kikapcsolódásra vágyakozik, most nem kell
messzire utaznia, vagy vitorlát bontani és elhajózni más tájakra. Jöjjön ki a Fõ utcára, mert
a dödöllefesztiválon minden jót megtalál.

XII.22.I.20. Bak
Számtalan változásra számíthat szeptemberben. A bolygóállások szerint azonban
nem mindig alakulnak úgy az események,
ahogyan ön szeretné. Ne szegje a kedvét
semmi, lelkesen tegye tovább a dolgát.

I.21.II.19. Vízöntõ
A romantikázást hagyja a hétvégére, hét közben lehetõleg a munkájára koncentráljon. Ha
nagyobb kedvvel fog hozzá, hamarabb juthat
újabb lehetõségekhez. A bolygóállások szerint
csak önmagára számíthat, legyen kitartó.

II.20.III.20. Halak
Ahéten lehetõleg ne hozzon semmiféle fontos
döntést, mert könnyen hibázhat. Ha javítani
szeretne anyagi helyzetén, bízzon jobban a
megérzéseiben. Nyugodt lehet, a párja mellett
mindig biztonságban érezheti magát.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Jöhetnek az ezüstök összesítésben

A Csónakázó-tó vizén rendezték a jet-ski országos bajnokság
utolsó fordulóját, mely az ötödik
állomást jelentette a versrenyzõk
számára.

Ugyan végül valamivel kevesebben érkeztek, viszont izgalmakban
így sem volt hiány a csatározások
során, hiszen több kategóriában is a
kanizsai lehetett a döntõ forduló.
VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: 20-0214-05

Tanfolyamaink:
Szeptember 17. (szerda) 16.30 óra
személygépkocsi vezetõ B
Szeptember 29. (hétfõ) 16 óra
C, D, C+E és B+E
valamint gépkezelõi (OKJ-s),
ADR, GKI szaktanfolyamok

Részletfizetés!
Várjuk szíves jelentkezését a fenti
idõpontokban!

Kövessen
minket
okostelefonján
is!

INGATLAN

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)

BÉRLET

Bútorozott szoba egy fõ részére kiadó.
Tel.: 0693-318-357 (7664K)

SZOLGÁLTATÁS

Fûnyírást, kaszálást vállalok. Tel.: 0620510-2723 (7643K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: 0630-597-1530 (7658K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint összegyûjtött reklám újságjait elszállítom. Tel.: 0620510-2723 (7642K)

ÁLLÁS

Az úgynevezett profiknál induló,
vagyis jó néhány évnyi versenyzõi
tapasztalattal rendelkezõ kanizsai
Dara Roland is nagy várakozással
tekintett a hétvégi történések elé.  A
különbözõ kategóriákat számolva
végül három elsõ és egy harmadik
helyezést sikerült begyûjtenem. Az
úgynevezett F1 off-shore és F2 offshore versenyeit az indulók létszáma
miatt összevonták, s mivel az elsõ

helyen zártam, így az elsõségem
duplázódott. Az elõttem haladó Kasza György bólyát tévesztett, így jött
össze a futamgyõzelem. Vasárnap az
F2 stock mezõnyében az elsõ körben
második, a másodikban elsõ lettem,
míg a zárt pályás F1 super-stockban
összesítésben a harmadik lettem.
Dara Roland járgánya azonban
nem nagyon pihent a hétvégén, hiszen a novice (újoncok) szlalom

Majd' ötszázan szurkoltak
a profik meccsén
A nagykanizsai Erzsébet téren
felállított sátorban került megrendezésre múlt szombaton az I.
Botos András Ökölvívó Kupa,
melynek keretében a szervezésben is fõszerepet vállaló Botos
András Ökölvívó Akadémia növendékei is kötelek közé léptek.
A program annyiban módosult a
késõ délután és este folyamán,
hogy az osztrákok az elõzetesen
várt 10 öklözõ helyett csupán négy
fõvel képviseltették magukat, így
több súlycsoportban az akadémia
növendékei mérkõztek egymással.
Ahogy azt Korpics Miklós edzõ elmondta, így is elégedett volt a már
úgymond bejáratott neveikkel, vagyis Mátés Patrikkal, Virth Rajmunddal és Dernárecz Istvánnal,
ugyanakkor azt is megtudtuk,
KÖNNYÛ FIZIKAI MUNKÁRA
(CÍMKÉZÉS, KÉSZLETEZÉS),
KERESÜNK DIÁKOKAT, FIATALOKAT, LETENYEI RAKTÁRBA!
Munkavégzés: hétfõtõl-szombatig,
délelõttös, délutános ill. éjszakás mûszakban. Kultúrált, tiszta munkakörülmények,
rugalmas munkarend, korrekt bér! Közlekedés: ingyenes céges buszjárattal!
Érdeklõdni: tel: 0620/913-71-10;
0630/983-33-87, e-mail: diakmelo@diakmelo.hu vagy illes.alpar@diakmelo.hu.
Otthoni pénzkereset! Teafû és egyebek
csomagolása, 06-90-603-607, (http://mediafonebt-hu82.webnode.hu 635 Ft/perc, 06209104517, 06-12228397) (7662K)

OKTATÁS

Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai
asszisztens vizsgára felkészítés indul
Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.: 0630637-4083, 0620-423-7877. (7663K)

VEGYES

Készpénzért vásárolok festményt, porcelánt, régi népi parasztbútorokat, népviseleti ruhákat, valamint teljes hagyatékot.
Tel.: 0620-555-3014 (7665K)

hogy Virbán Gábor már nem tartozik az akadémia kötelékébe, a fiatalember idõközben visszatért
Gyöngyösre.
Az ökölvívó-estre megérkeztek
a beharangozott egykori nagyágyúk is, akik között a publikum
köszönthette például Kovács Attila
"Viperát", Kótai Mihályt és Szikora Istvánt, vagyis "Bunyós Pityut"
is. Tulajdonképpen velük fémjelezve debütált az országos szinten
bemutatkozó veterán ökölvívók találkozója is, a hajdani közönségkedvencek azonban nem csupán a
nem is oly' távoli múltat elevenítették fel, de a Kanizsán sorra került párharcokat is részletesen értékelték.
Majd az addigiak után  már az
estébe nyúlóan  következhetett a
profi ökölvívók összecsapása cirLakberendezési tárgyakat, porcelán falitálakat, képet, réz-, bronztárgyakat, valamint
papírrégiségeket, régi újságot (képeslap, fotó,
levél, stb.) vásárolok készpénzért. Tel.: 0630332-8422 (7657K)
Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem
lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket

Hirdetésszervezõt
keresünk!
A KANIZSA ÚJSÁG KFT. HIRDETÉSSZERVEZÕT KERES folyamatos munkaviszonyba szerzõdéssel vagy másodállásban. Hasonló területen szerzett tapasztalat
elõnyt jelent. (Bérezés jutalékos
rendszerben)
Jelentkezni a 0693-312-305-ös telefonszámon, valamint a kanizsahetilap@chello.hu e-mail címen lehet.

osztályában az övével ment Németh Ádám egy elsõ, míg Paulin
Tamás egy második pozíciót.
 Õk gyakorlatilag a tanítványaim, s tényleg egyre jobban mennek
a srácok  folytatta Roland, majd a
szezon zárására is kitért:  Egyelõre az idény összesítése folyik, de
nagyon úgy tûnik, hogy két kategóriában, az F2 stockban és az F2 offshore-ban is másodikként zártam.
P.L.
kálósúlyban, mely mérkõzés a második volt a sportág nagykanizsai
történetében Szekeres László
2007-es fellépése után. Este kilenc
elõtt már vagy ötszázon gyûltek
össze a rendezvénysátorban, hogy
láthassák a "hazai" Kozma Tamás,
illetve Zsálek Ferenc bokszolását a
ringben. A találkozót négy menetesre tervezték, ami végig is ment,
hogy aztán döntetlent hirdessenek
ki a végén.
 Ez volt az elsõ profi meccsem,
s úgy éreztem, az elején jobban
ment, a végére azonban kissé elfáradtam  értékelt az õrtilosi származású sportoló, aki amúgy az
akadémián tréningezik, miközben
hetente egy-egy edzése Zalaegerszegen is van.  Persze, kis szerencsével hozni is lehetett volna a párharcot, mivel úgy éreztem, ha nem
is sokkal, de szerintem jobb voltam ellenfelemnél. Annak azért
örülök, hogy sokan voltak kíváncsiak a ringbeli teljesítményünkre.
P.L.
Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk. (7660K)
Pecsenyekacsa, élõ, háztájiból rendelhetõ, 3 kg feletti, leszállítva Boglárról 1550
Ft/db. Tel.: 0630-9899-754, 0630-399-3991
(7661K)
Pár hete elvesztettem a kulcscsomómat a
Vásárcsarnok - belváros környékén. Kérem, a
zöld tokban lévõ kulcsom megtalálóját, szíveskedjék azt a Kanizsa Újság szerkesztõségébe beadni. Köszönöm! (7666K)

Véradás
Legközelebbi véradások
idõpontjai:
2014.09.16. (kedd)
10:00 - 12:00 Vöröskereszt Nk.
Sugár. u. 28.
2014.09.16 (kedd) 13:30  16:00
Ipari Park
2014.09.18. (csütörtök) 11:00 13:00 Vöröskereszt Nk. Sugár. u. 28.
2014.09.18. (csütörtök) 14.30 
17:00 Hétszínvirág Óvoda
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Egyed Balázs ötödik lett az ifjúsági vb-n

Egy világbajnokságon minden
gyõztes mérkõzés bravúrnak
számít, így volt ez Egyed Balázs
(képünkön), a Kanizsai Birkózó
SE ifjúsági korú birkózója esetében is a szlovákiai szabadfogású
kadet világbajnokságon. A kanizsai sportoló végül ötödik helyen
zárt 50 kg-os súlycsoportjában.
Július utolsó harmadában a szlovákiai Homonna (Humenne) és
Szinna térségében rendezett vb ötödik napján Egyed Balázs egy amerikaival (Spencer Lee) kezdett, aki
késõbb a döntõbe jutott, így a kanizsai versenyzõ veresége ellenére is

a vigaszágon folytathatta. Ott 8-5-re
legyõzte török (Deniz Akkaya) ellenfelét és kivívta a súlycsoport
egyik bronzmeccsét. Az újabb bravúr nem sikerült, mivel 10-0-ra kapott ki az Eb-7. moldovai Nicolai
Grahmeztõl, így Egyed végül az
ötödik helyen végzett. (Érdekesség,
hogy tavaly Egyed egy amerikait
gyõzött le és zárt végül a 11. helyen
a világbajnokságon.)
Németh Márton, a Kanizsai Birkózó SE másik korosztályos válogatott sportolója a vb utolsó versenynapján a 46 kg-osok selejtezõjében kezdett a kirgiz Sanzarbek
Turdubajev ellen és 10-4-re kapott
ki tõle. Mivel Németh ázsiai ellenfelét a következõ körben egy bolgár
legyõzte, már nem volt lehetõsége
visszamérkõzésre és búcsúzott a világbajnokság küzdelmeitõl.
Világbajnoki ötödiknek nem
mindenki vallhatja magát, Egyed
Balázs esetében is adódik a kérdés,
hogyan élte meg ezt a kanizsai birkózó.
 Tényleg örülök neki, bár azt
azért nem mondom, hogy a bronzéremnek nem örültem volna jobban  válaszolta lényegretörõ módon Balázs.  Mindegy, most már
nem is érdemes ezzel foglalkoznom, a lényeg, hogy sokat kell
edzenem, s akkor remélem, az
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Biztos siker a nyitány
megyei rangadóján

érem is meglesz jövõre.
Szatmári Zsolt, a KBSE edzõje
valamivel többet szakmázott az elért ötödik hely kapcsán és nem tagadta, egy ilyen helyezés sok mindent meg is erõsíthet a jövõre nézve.
 Azt hiszem, picit visszaigazolódott az, hogy Balázsban érdemes
bízni, illetve most nem Németh
Marcinak, hanem neki jött ki jöbban a lépés  mondta a kanizsaiak
trénere.  Ez egy ilyen munka,
melyhez hozzá kell tennem, egyelõre az a realitás, amit Balázs produkált. Ettõl elõrébb végezni a
szabadfogásúak mezõnyében szinte alig lehet, illetve az ötödik hely
a korcsoportban elsõ évesként sikerült neki. Remélem mindenesetre, hogy már elõre is tekintve, jó
úton járunk, s ilyen eredményekkel egy jó felnõtt válogatottsági
karriert is el lehet érni. Egy biztos,
Balázs két technikai tussal elszenvedett veresége mellett nem mehetek el szó nélkül. Azt el kell fogadni azonban, hogy az amerikai enynyivel jobb volt a teljes mezõnynél, viszont a moldovai ellen talán
nem kellett volna a 0-10-nek bekövetkeznie. Míg Marci esetében az
volt a probléma, hogy megrettent a
lehetõségtõl.

NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz mérkõzés, 1. forduló. Hévíz.
Gyõztesek: Szalai Anna 2, Ábrahám Bea 1, Áldozó Borbála 1,
illetve Tóthné Szász Kinga 4, Ladányi Dóra 4, Újházi Csilla 2,
Mógor Evelin 2 és a TóthnéLadányi, Újházi-Mógor páros
Magabiztos kanizsai gyõzelem
született a zalai rangadón a nõi
asztalitenisz NB I 2014/15-ös
idényének elsõ fordulójában.
Tóthné Szász Kinga visszatérésével alaposan megerõsödtek a kanizsaiak, s így az elõzetes latolgatások szerint a dobogó bármely foka is benne lehet a csapatban.
Már a két páros is a vendégeké
volt, az egyéni mérkõzéseken pedig a két nagykanizsai éljátékos
(Tóthné, Ladányi Dóra) veretlen
maradt, Újházi Csilla és Mógor
Evelin pedig hozták a kötelezõt. A
hévízi Szalai Anna két gyõzelme
dicséretes volt, Tóthné ellen is
csak nagy csatában maradt alul,
végül a meccsen a papírforma érvényesült.

P.L.

P.L.

Hévízi SK - Gejzír-Kanizsa
Kft. Kanizsa Sörgyár SE 4:14

Másfél nap történése volt a városban a szenior korú sakkozók
Rapid Egyéni Sakkbajnoksága,
ennyi elég volt arra, hogy kiderüljön, kik lettek a legjobbak a
kilenc forduló teljesítését követõen.
Hatvan sakkozó, köztük nemzetközi, FIDE-mesterek ültek asztalhoz a dél-zalai városban, s az elsõ nap után a házigazdák valóban
bizakodhattak, hiszen a nagykanizsai Papp Nándor (képünkön játék
közben) négy partijából nyerte valamennyit, mellyel a mezõny élén
is állt. Jött azonban a péntek délelõtt és...
 ...hát, hogy õszinte legyek,
még magamat is megleptem kicsit,
hiszen tényleg nagyokat rontottam, gyõztes állásokat néztem el 
összegzett
önkritikusan
az
Aquaprofit NTSK együttesének
csapatvezetõje.  Talán keveset pi-

hentem, meg legyünk reálisak, a
kilenc forduló nem kevés, mely
alatt végig topon kellett volna lenni fejben.
Így sincs azonban miért szégyenkeznie, hiszen 12. lett a mezõnyben, mely jövõre úgy tûnik,
nem lesz gyengébb, sõt...
 Akkor már a FIDE által hivatalosan is elismert verseny lesz,
ami azt jelenti, hogy Élõ-pontokért
mehetnek majd a játszmák  folytatta a kanizsaiak kiválósága, aki a
szervezésben is tevékeny részt vállalt.
A díjátadón részt vett Kiss Norbert, sportért felelõs helyettes államtitkár is, aki szerint Nagykanizsa valóban a sakk sportágának
fellegvára.
 Tizenöt esztendõ folyamatosan a sakk csapatbajnokság dobogóján mindent elmond arról,
hogy a településen milyen komolyan gondolkodnak errõl a sport-

ról  hangzottak az elöljáró gondolatai , a logika erõsítése az
életben is nagyon fontos és a fizikum mellett a fej használata
együttesen eredményezi azt,
hogy valaki valóban eredményes
lehessen.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a
következõ szenior rapid egyéni
ob-nak is Nagykanizsa adhat otthont. Melyet egyébként most a
fõvárosi XII. kerület bajnoka,
egyben az MTK sakk szakosztályának egyik feltámasztója Szabolcsi János (7,5 pont) nyert meg
a Poór Sándor (Bp., IV. kerület;
7) és Schlahetka Gáspár (Bp., IX.
kerület; 6,5) elõtt. (Ha szigorúan
kerületek szerint, illetve úgy nézzük, hogy hivatalosan a gyõztes
mely klubhoz tartozik, akkor
mintha a magyar labdarúgó bajnokság két világháború közötti,
többször is elõforduló dobogós
sorrendje elevenedett volna

Fotó: Polgár László

Fõvárosi nyerõ hármas a szenior országoson

meg az MTK/Hungária FCÚjpest-Ferencváros hármassal,
vagyis fõvárosi tarolás történt a
kanizsai sakk bajnokságon...)
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. szeptember 30-ig érvényes.

2014. szeptember 11.

