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A pedagógusi pálya
nemcsak munka, szellemiség is
Kövessen minket
okostelefonján is!

Idén is nagyszabású rendezvényen köszöntötték a pályakezdõ
és a nyugdíjba vonuló pedagógusokat. A Medgyaszay Házban
tartott ünnepség tisztelgésül
szolgált azon tanárok, óvónõk
elõtt akik gyermekeink tudását
gyarapítják, erkölcseit csiszolják, tisztességes, becsületes, ismeretekben gazdag embert nevelnek belõlük.
 E napon együtt van a példa és a
jövõ, a tapasztalat és a tudásvágy, a

megérkezés és az elindulás. A legnemesebb feladatra a pedagógusok
vállalkoztak, akik a fiatalokat tudásra, szívbéli jóságra tanítják. Ebben rejlik az önök óriási felelõssége
 köszöntötte a megjelenteket
Tomity Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerületének igazgatója.
Beszédét követõen három, pályakezdõ pedagógus tett ünnepi esküt.
Gerics Diána, Szalai Viktória és
Horváth Amarilla az idei tanévtõl
dolgozik pedagógusként városunk-

ban. Az esküokmányokat Bagarus
Ágnes, a Humán és Hatósági Osztály vezetõje adta át a hivatásukat
megkezdõ fiataloknak. Majd a
nyugdíjba vonuló pedagógusok vehettek át emléklapot több évtizedes, kimagasló munkájukért Balogh László, OKISB elnöktõl és
Tomity Máriától.
A Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvodából 10-en részesültek oklevélben: Bogyay Lászlóné, Újházi
Györgyné, Tóth Tiborné, Gódor
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
Istvánné, Kovács Jánosné, Zoltánné
Nagy Mária, Sziva Ferencné, Kocsis
Piroska Mária, Nyerkiné Csiszár Veronika, Szabó Mária, a Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégiumból pedig Járnecz Józsefné.
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet három nyugdíjba vonuló tanár
kapott: Leitgeb Ferencné, Novák
Endréné és Horváth Zsuzsánna. A
már nyugállományban lévõ Barbarics Galina és Kocsisné Õri Éva
kimagasló oktatói munkáját szintén Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel köszönték meg.
A rendezvényen ezúttal is sor került a díszdiplomák átadására. Diplomája megszerzésének 50. évfordulója alkalmából aranydiplomával ismerték el Bánovics Lászlóné, Bányai Jánosné, Baráth Béla, Dominik
Sándorné, Dr. Tarjányi Gyuláné,
Hóbor Gyuláné, Lázár Józsefné,
Meggyes Ferenc, Miha Tamásné,
Németh Józsefné, Szebenyi Mária,
Tomasics Lászlóné, Virág Klára
több évtizedes, kimagasló pedagógusi munkáját. Gyémánt díszdiplomával Jászberényi Zsombornét,
Liplin Ferencnét, Ódor Rudolfnét,
Rózsás Györgyöt, Szatmári Lászlót,
Tüske Tibort, vitéz Pápa Jánost, vas
díszdiplomával  diplomaszerzésük
65 éves jubileuma alkalmából  Dr.
Nagy Lászlónét, Jesch Aladárnét és
Koller Józsefet köszöntötték.
Az átadók után Dénes Sándor
mondta el ünnepi beszédét. Felhívván
a figyelmet arra, hogy a pedagógusok
felelõsségteljes hivatást választottak:
újabb és újabb korosztályok felnevelését, oktatását és kimûvelését.
 Egy pedagógus örök kihívásként arra teszi fel az életét, hogy
mások emberré válásának küzdelmes lépcsõfokainál méltó módon,
vagyis mesterként helyt tudjon állni  fogalmazott az alpolgármester. Hangot adván még annak,
hogy a nevelésben és az oktatásban összetalálkoznak egymással a
generációk, egy közösség összes
tudása, tapasztalata és szeretete.
A pályakezdõ pedagógusoknak is
sikeres és gyümölcsözõ szakmai és
emberi életet kívánt Dénes Sándor.
- Kívánom, hogy váljon hivatássá a munkájuk és a tudásuk, és a
tudás átadása mellett igyekezzenek a becsületre, a tisztességre, a
jóra és a szeretetre nevelni az
önökre bízott gyermekeket.
A zenei-kulturális motívumokkal is átszõtt rendezvény állófogadással zárult.
Sz.Zs.

2014. október 2.

A rövidített idejû szakképzésrõl

múlt másfél évben a Szakképzõ Iskola székhelyintézményében és tagegységeiben. A megvalósított célokat és
az elért eredményeket Bene Csaba
fõigazgató-projektmenedzser
és
Anda Zoltán fõigazgató-helyettes,
szakmai vezetõ összegezte a projektzárón. Elhangzott, 34 pedagógus dolgozott több munkacsoportban azon,
hogy a fiatalok számára minél teljeskörûbbé tegyék a rövidített, azaz a
három éves képzés során elsajátítható
ismereteket, elméleti-gyakorlati sí-

kon egyaránt. Ennek érdekében tizenhét munkacsoportot alakítottak ki:
az egészségügytõl, a közlekedésgépészeten át  sokféle szakmatípusban, mindebbe pedig 11 iskolai osztályt vontak be. Partnerként a Dr. Mezõ Ferenc-Thúry György Gimnázum
és Szakközép Iskola és a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara is
közremûködött.
A pályázat keretében  sok más
mellett  különféle rendezvényeket
(is) szerveztek a diákoknak, amik a
hatékonyabb pályaválasztást- és,
orientációt szorgalmazták, a résztvevõ pedagógusok továbbképzéseken vettek részt, új oktatási módszereket dolgoztak ki, de informatikai eszközökkel is gazdagodott az
intézmény a támogatás jóvoltából.
Ami a tapasztalatokat illeti  elég
vegyesek, arra értendõen elegendõe a három év a szakma megszerzésére a fiataloknak. Ugyanakkor tény,
hogy a gyorsított  tehát a 4 év helyetti 3 éves  képzés jóvoltából hamarabb kezükbe kerülhet egy piacképes mesterség, ami a munkaerõpiacon a könnyebb elhelyezkedést biztosítéka lehet.

sok más mellett egy súlyos mondat
is olvasható a füzetben: vagy egy
kreatív nagyvállalat vezetõje lesz,
vagy börtönbe járnak hozzá látogatóba. Hogy melyik utat fogja
felnõtt korában járni a gyerek, az a
szülõkön múlik. S hogy rátaláljanak a kivezetõ útra, ahhoz nyújt
segítséget a kiadvány.
A szakmai konferencián Cs.
Nagyné Sipos Edit klinikai és
mentálhigiéniai gyermek- és ifjú-

sági szakpszichológus, Fábry Zoltán klinikai és mentálhigiéniai
gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta, Bodrogi Rita tanácsadó szakpszichológus, Liszákné Jakab Renáta gyógypedagógus, valamint
Bogdán Marianna, Kovács Ákos
és Farkas Andrea tartott elõadást a
hiperaktivitásról, a hiperaktív gyerekekkel való bánásmódról és a tanításukról.
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A rövidített idejû szakképzés
gördülékeny bevezetését segítette
elõ a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégiumban az a
45 millió forintos projekt, aminek
ünnepélyes zárórendezvényét tegnap tartották az intézményben.
Elsõsorban az új kerettantervi képzés könnyebb adaptálását célozta
meg az említett pályázat, ám emellett
 többek között  új oktatási módszerek kidolgozására is sor került az el-

Kéznél lenni
A fenti címmel rendezett szakmai konferenciát a Zala Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat a Vasemberház Dísztermében. Ez alkalommal mutatták be a szakembereknek a Láss a felszín alá 2.0 címû
egészségügyi kiadványt is.
A vendégeket Gellén Melinda, a
szakszolgálat fõigazgatója üdvözölte. A rendezvényt megnyitó beszédében Dénes Sándor alpolgármester
megköszönte a könyv megjelentetésében résztvevõk munkáját, valamint a Szabadics család, Szabadicsné Rádi Éva és Szabadics Zoltán támogatását, akik a történetüket azért
tették közzé, hogy sokaknak segíthessenek  jegyezte meg az alpolgármester.
A kiadványt a szerkesztõje,
Lehota János, a polgármesteri kabinet vezetõje mutatta be. A hiperaktív gyerekek elõtt álló két útról
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Soron kívül ülésezett az önkormányzat
Új járatok
a 8-as vonalán
A közgyûlés döntése értelmében módosítják a Zala Volán
Zrt.-vel kötött közszolgáltatási
szerzõdés alapján a helyi menetrendet.
A módosított, illetve a megszûnésre kerülõ járatokkal kapcsolatban a szolgáltatóhoz több lakossági
észrevétel, kérés, panasz érkezett.
Ezek kivizsgálását követõen a menetrend változtatásának bevezetését
a szolgáltató október 1-tõl javasolja.
A módosítások értelmében 8-as
jelzéssel (Napraforgó tér - Ligetváros - Miklósfa, Szentendrey Edgár
utca között) a Napraforgó térrõl 17
órakor, míg a Szentendrey Edgár utcától 17.20-kor indul az új járat, melyek a Kalmár utca és a Szentendrey
E. utca között közlekednek.

Anyagilag (is)
hozzájárulnak
A soron kívüli közgyûlésen
tárgyalt a városvezetés arról a
javaslatról, amely az Idõsek Hete programsorozat anyagi támogatására vonatkozott.
Az említett rendezvényt idén is
az Egyesített Szociális Intézmény
bonyolítja le. A szépkorúak számára szervezett eseményt ez évben 
várhatóan  november elsõ hetében rendezik meg. A programok
ezúttal sem csak a belvárosban,
hanem a peremkerületi városrészekben is zajlanak majd. Mivel
városi rendezvényrõl van szó, ennek megrendezését  a közgyûlési
döntés értelmében  900 ezer forinttal támogatják.

Pályázat Európa
és a polgárok közötti
kapcsolat kialakítására
A közgyûlés döntése alapján a
város benyújtja a pályázatát a
Városok hálózatai komponensre
az Európa a polgárokért (Europe
for citizen) program keretében.
A program szerepe az igazi kapcsolat kialakítása Európa és a polgárok között. Ennek érdekében a
projekt támogatja a különbözõ or-

szágok állampolgárainak és szervezeteinek az együttmûködését,
hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek, és együtt alakítsák ki
saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínûséget
tiszteletben tartó európai környezetben. Közben szeretnék segíteni
a polgárokat az unió történelmének, mûködésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok
megértésében, miközben aktív
szerepvállalásra és demokratikus
részvételre ösztönzik õket.
A programban részt vesz Horvátország, Szlovákia, Románia, Lengyelország és Magyarország (Csömör, Harkány, Nagykanizsa). Városunk a Demokratikus szerepvállalás
és polgári részvétel keretében a Városok hálózatai címû komponens
vonatkozásában két rendezvény
megszervezésével pályázik. Az
egyik egy üzletember találkozó,
melynek célja gazdaságfejlesztési
közös programok kidolgozása, a határokon átívelõ hálózatosodás megalapozása. A második pedig az Európai kavalkád Nagykanizsán, mely
egy kulturális rendezvénysorozat.
Ennek során a résztvevõ országok
települései és kulturális egyesületei
bemutatkoznak a nagyközönség
számára, gasztronómiai és sportrendezvényekkel kiegészítve.

Támogatás 
szükség esetére
A városvezetés döntött arról, hogy
vis maior támogatási kérelmet nyújt
be a belügyminisztériumhoz.
A belügyminiszter által kiírt pályázatból a helyi önkormányzatok anyagi
támogatást igényelhetnek, vis maior
esetére. A financiális segítség célja, az
egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel öszszefüggõ kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzati tulajdonban lévõ építményekben vis
maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi
szúnyoggyérítéssel összefüggõ kiadások részbeni támogatása.
Arról, hogy az igénylõ önkormányzat részesülhet-e anyagi segítségnyújtásban, maga a belügyminiszter dönt, a pályázat beérkezésétõl számított 90 napon belül.
Városunk a Principális-csatorna
közelmúltban bekövetkezett áradá-

sa miatti védekezési munkálatok
költségének fedezéséhez igényel vis
maior támogatást. Az elõzetesen becsült védekezési költségigényt 3
millió forint volt, amelybõl megítélés esetén 2 millió 100 ezer forint támogatást ítélhetnek meg a pályázat
jóvoltából, a fennmaradó 900 ezer
forint összeget céltartalékából biztosítja az önkormányzat.

Gördülõ
Fejlesztési Terv
A közgyûlésen elfogadták az
önkormányzat víziközmû-fej-

lesztésre vonatkozó Gördülõ
Fejlesztési Tervet.
A törvény értelmében a vízközmû-szolgáltatás hosszú távú
biztosíthatósága érdekében vízközmû-szolgáltatási ágazatként
15 éves idõtávra (2015-2029)
Gördülõ Fejlesztési Tervet kell
készíteni az ellátásért felelõsnek.
Az önkormányzat, mint ellátásért felelõs elfogadta a tervet és
megbízta a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-t, mint vízközmûszolgáltatót, hogy jóváhagyásra
nyújtsák be a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal részére.
Sz.Zs. - V.M.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT A HIDROTREND KFT.
NAGYKANIZSAI TELEPHELYE
2014/09/20
A HIDROTREND Kft. nagykanizsai telephelyfejlesztése c.
projekt 2014.08.31-én befejezõdött. 50 százalékos támogatási intenzitás mellett a vállalkozás több mint 79,3 millió Ft
EU és magyar költségvetési forrást nyert el az NYDOP-20111.3.1/D. pályázati kiíráson. Ezzel együtt korszerû telephely
létesült a Nagykanizsai Ipari Parkban és immáron saját
gyártókapacitással fejleszthetik termékeiket.
A projektgazda Hidrotrend Kft. 2012-2014 nyara között valósította meg az NYDOP-1.3.1/D-11-2011-0054. beruházást, amelynek
keretében elkészült egy modern, 1085 négyzetméteres gyártócsarnok szociális helységekkel és beszerzésre került egy Basic
315 V1 típusú hegesztõgép teljes befogósorozattal.
A projekttel megvalósult a Hidrotrend Kft. új telephelyének kialakítása, technológiafejlesztése, ezáltal a vállalkozás üzleti környezetének javítása, hozzájárulva a cég versenyképességének fokozásához a foglalkoztatottság jelentõs javítása mellett. Ezzel megvalósult a Hidrotrend Kft. kapacitásbõvítése, közvetve új piacok
szerzése, amelyek sikere már rövidtávon újabb fejlesztéseket és
létszámbõvítéseket indukálhatnak.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Hidrotrend Kft.
Cím: 8800 Nagykanizsa, Só utca 6.
E-mail: hidrotrend@hidrotrend.hu
Honlap: www.hidrotrend.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Felhívás
2007-ben jelent meg a Büki  Dezsõ szerzõpáros riportkönyve AXX. SZÁZAD TANUI
NAGYKANIZSÁN címmel. A szerzõk emlékülés keretén belül szeretnének találkozni
a könyv szereplõivel. Kérik, hogy október 31-ig az alábbi telefonon szíveskedjenek
jelentkezni a még élõ riportalanyok (házastársak, gyerekeik, unokáik, barátaik), hogy felvehessék velük, vagy a hozzátartozókkal a kapcsolatot. Büki Pálné: 0693 / 315 - 559 (naponta
19-20 óráig), Dezsõ Ferenc: 0693 / 312 - 737 (naponta 17-18 óráig)
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Indiai csereprogram keretében Geeta Rajan tanár, az Újdelhi Szent Márk Középiskola globális kapcsolatokért felelõs koordinátora vezetésével 14 fõs,
középiskolásokból álló delegáció
látogatott el városunkba. A patinás iskolával már nyolc éve van
munkakapcsolata a Batthyány
Lajos Gimnáziumnak. A diákok
az ASEFklassnetCN (Ázsia - Európa Alapítvány Iskolahálózata)
projekt keretein belül már számos alkalommal dolgoztak
együtt. A program a Duna és a
Gangesz találkozik címet viseli,
és az iskolák közötti kapcsolat,
barátság elmélyítését szolgálja.
A küldöttséget fogadta hivatalában Cseresnyés Péter polgármester,
országgyûlési képviselõ. Köszöntõ
szavaiban a városvezetõ kiemelte,

A 100 éves Lékai
Gusztávot köszöntötték

Lékai Gusztáv nagykanizsai
polgárt köszöntötte 100. születésnapja alkalmából Cseresnyés Péter polgármester, országgyûlési
képviselõ és Bizzer András, a terület önkormányzati képviselõje.
Az önkormányzat nevében ajándékkosarat és emléklapot adtak át,
további életéhez jó erõt és egészséget, sok boldogságot kívántak.
A városvezetõnek maga az ünnepelt, Lékai Gusztáv nyitott ajtót,
s a kézfogást követõen máris beszélgetésbe kezdett.  Ilyenkor
meg szokták kérdezni, hogy csinálta! Hát én sem tudom!  Úgy
csinálta, hogy megérte!  egészítette ki a polgármester.  Orvoshoz
nem sokat jártam  vette vissza a
szót Guszti bácsi, aztán egy-egy
szó erejéig felidézte a háborút, a
Don kanyart. Még a mai napig sem
tudja megmagyarázni, hogy élte
túl a fogságot, de az Isten segítsége is kellett hozzá, mint mondta.
Balatonkeresztúron született, s
mivel vasutas édesapját két hónap
múlva Kanizsára helyezték, itt nõtt

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Indiai diákok látogatása Kanizsán

azért is örül a találkozásnak, mert
az elmúlt években jó kapcsolat alakult ki Nagykanizsa és az indiai
nagykövetek között, ami érzelmileg
közel hozta a kanizsaiak szívéhez
az önök országát. Aki megismerke-

dett Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet festõmûvészek munkásságával, és képet alkothatott a
talán magyar követként végzett
tevékenységükrõl, az még közelebb
érezheti magához Indiát. Ugyanezt

fel a Csányi László utcában. Négy
gyermeke, öt unokája és hat dédunokája van. 40 évig dolgozott az
olajiparban. Tisztviselõként kezdte
a munkát Bázakerettyén, majd
1975-ben, statisztikusként vonult
nyugdíjba a DKG-ból. Pedagógus
felesége két hónapja hunyt el, azóta egyedül él. Anna keresztlánya
gyakran látogatja, míg az ország
különbözõ pontjain élõ gyermekei
telefonon tartják vele a kapcsolatot. Napjai olvasással telnek, a város közéletét rendszeresen figyelemmel kíséri. Elújságolta azt is,
elõzõ nap felhívták telefonon és jelezték, a miniszterelnök úr is emléklappal fogja köszönteni születésnapja alkalmából.

dinátora adott tájékoztatást újságunknak. Mint elmondta, az átfogó,
komplex program jóvoltából Nagykanizsán és Zalaegerszegen egyaránt 15-15 hajléktalan ember társadalomba való visszailleszkedését
segítik, egy esztendõn keresztül. Ez
idõ alatt támogatást kapnak a lakáshoz jutásban, a lakókörnyezetbe illeszkedéshez, az önálló lakhatás
fenntartásához szükséges képességek, készségek újraépítésében, a
munkaerõ-piacon való elhelyezkedésben és állásuk megtartásában,
továbbá egészségi-mentális állapotuk feltérképezésében, javításában.
Mindebben egy szakmai stáb
nyújt segítséget az újrakezdõknek:
addiktológus, pszichiáter és szociális munkások (is) támogatják az Új
remény projektbe bevont embereket, még az esetleges szenvedélybetegségeik leküzdésében, illetve
alapvetõ készségeik feltárásában is.

Új esély, új remény
a fedél nélkül élõ
embereknek
A Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete 42 millió forint pályázati támogatásból a
közterületeken, valamint az intézményben élõ hajléktalanok
reintegrációjába kezdett, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A
két városban összesen harminc,
(idáig) fedél nélkül élõ embert
juttatnak lakáshoz.
A projekt részleteirõl Szász
Károlyné, a Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete
Utcai Szociális Szolgálatának koor-

Megújult
a PEN kollégiuma
A Pannon Egyetem és a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány
Kollégiuma felújításának záró
etapjának befejezését koronázták meg az ünnepélyes szalagátvágással, melyet a felsõoktatási
intézmény vezetése és Cseresnyés
Péter polgármester ejtett meg a
diákszálló földszintjén.
Ahogy az elhangzott a PEN irányítói és a városvezetõ részérõl is:
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a célt  az indiai kultúra bemutatását  szolgálják városunkban az
évente megrendezett Indiai Napok
is. Az ifjúság látogatásának legalább annyira örül  jegyezte meg a
polgármester, mint egy nagyköveti
látogatásnak, mert akik most itt
vannak, ugyanúgy vihetik Nagykanizsa és Magyarország jó hírét Indiába, mint ahogyan a nagykövetek
tették.
Az ajándékcserét követõen Geeta
Rajan elmondta, nagy örömet, és feltöltõdést jelentett számukra a Képzõmûvészetek Házában látott kiállítás,
melyrõl több mint egy oldalas bejegyzést írt a vendégkönyvbe. Az
idõjárástól függetlenül nagyon jól
érezték magukat Nagykanizsán. A
polgármesteri hivatalban tett látogatás után még egy indiai-magyar táncház várta a BLG-ben a diákokat. Az
éjszakát családoknál töltötték el, ezt
követõen Szlovénia, Velence szerepelt az úti céljuk között.
B.E.
egy évtizeden is túlnyúló együttmûködés újabb állomásán vannak
túl, s reményeik szerint ez biztosan
nem a közös munka utolsó mérföldköve. Prof. Dr. S. Nagy Katalin, az alapítvány kuratóriumának
elnöke úgy fogalmazott  egyben a
jelenlévõ hallgatók felé is fordulva
, hogy minden emberi alkotó folyamat közben a cél kijelölése roppant fontos, amelyhez viszont
mindig a következõ lépés megtétele a leglényegesebb. Dr. Pintérné
Grundmann Frida kuratóriumi elnökhelyettes röviden kitért a felújítás tételeire is, melyek alapján
az önkormányzat 6,5 millió forintos támogatásával megújulhatott
az egyes helyiségek padozata, sor
kerülhetett belsõ nyílászárók cseréjére, tanulószobák kialakítására.

Teljesedjenek ki a
kerékpáros turizmus
lehetõségei
A nagykanizsai Tourinform
Iroda megnyitásának 10. évfordulója, egyben a Turizmus Világnapja alkalmából a Medgyaszay
Házban rendeztek konferenciát,
melynek keretében kiemelten
foglalkoztak a dél-zalai város
kerékpár-turizmusba történõ
folyamatos integrációjáról.
Bali Vera irodavezetõ tömören
ismertette tíz esztendõs fennállásuk
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
fõbb eredményeit, melyek alapján szégyenkezésre nincs okuk, hiszen kilenc évben is kiváló minõsítést kapott a Tourinform mûködése,
s kiadványaik is széles közönségnek szólhattak az eltelt esztendõk
során. Hazánk egyébként 2011-ben
csatlakozott a Turizmus Világnapja
kezdeményezéshez, s azóta a kanizsaiak is jelen vannak ezen a színtéren. Az idei esztendõ tematikájához, a turisztikai közösségépítés
címszava alatti kezdeményezésben
természetesen az itteniek is jelen
vannak.
Dénes Sándor alpolgármester
köszöntõjében részletesen kitért
arra, hogy Nagykanizsa életében
az Erzsébet tér rekonstrukciója, a
Csónakázó-tó ismételt felfedezése mellett még számos megvalósulás elõtt álló elképzelés van arra,
hogy elérjék a közeli jövõben azt:
igenis érdemes legyen megállni
Nagykanizsán, de ha úgy tetszik,
jöjjenek át Zalakarosról a fürdõvárosba érkezõ kedves vendégek.
Tama István, mint a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing
Igazgatóság igazgatója már a kerékpáros turizmus további lehetõségeirõl szólt, mely a fenntartható
turizmus-fejlesztés eszköze is lehet a nyugat-dunántúli régióban.
Ez magában foglalja azt is, hogy a
hozzánk érkezõ (külföldi) turisták
már egyre inkább azt is megtervezik, miként, milyen mértékben lehet a helyi(ek) kínálta dolgokat
igénybe venni. További fontos kitörési pont lehet a szezonhosszabbítás is a kerékpár-turizmus esetében és már az is jól érzékelhetõ,
hogy például a német nyelvterületrõl érkezõk régiónkban már
nem csupán a gyógyfürdõk adta,
hanem a kerékpáros lehetõségeket
is keresik.

Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezetõ a nagykanizsai
kerékpáros projektekrõl, fejlesztésekrõl tartott ismertetõt, majd Benedek Miklós klímavédelmi megbízott, Jankovics Ferenc kerékpáros tréner is szólt a kerékpáros turizmus termál-térségbeli lehetõségeirõl, míg Lehota János, a polgármesteri hivatal kabinetvezetõje az

2014. október 2.

idei év idegenforgalmi slágerérõl, témájáról, a turizmuson belüli közösségépítés szerepérõl beszélt elõadásában.

Tiszta hegyek napja 
a környezetvédelem
fontosságáról

Szeptember 26. a Tiszta hegyek napja. Ez a nap a környezetvédelem fontosságára hívja
fel a figyelmet számos más világnap mellett.
E nap kapcsán a hulladékgazdálkodásról, a hulladékok
gyûjtésérõl, a tudatos vásárlásról tartottak játékos foglalkozást a Piarista Ökollégium
Játsszunk zöld lapokkal! elnevezésû projektjének rendezvényén. Ezúttal a Bolyai és a
Péterfy iskolából érkezett tanulók kapcsolódhattak be
Szemmelveisz Ildikó környezetmérnök szakember interaktív elõadásába.

Autómentes nap 
az egészség és
az életminõség
javításáért
Az európai mobilitási hét és
autómentes nap keretében egész
napos programra várták a szervezõk a kanizsaiakat. Az autómentes nap célja ezúttal is az
volt, hogy rávegye a rendszerint
autóval munkába, iskolába vagy
kikapcsolódni járó polgárokat,
hogy az utazáshoz fenntartható
alternatív közlekedési módokat
vegyenek igénybe.
Az 1990-es években több nyugat-európai országban mozgalmak
jöttek létre, amelyek a motorizált
közlekedés hátrányaira hívták fel a

figyelmet. 2002-ben az autómentes nap mellett  annak kísérõrendezvényeként  egy új, tematikus
napokból álló rendezvénysorozat
jött létre, az európai mobilitási hét.

Az eseményt minden évben szeptember 16. és 22. között rendezik
meg.
Az esõ ez alkalommal nem kedvezett a szervezõk elképzeléseinek, így az Erzsébet térre tervezett
programok jelentõs részének a
HSMK adott helyet. Az ovisokat
délelõtt a Kakaó Együttes mozgatta meg, míg délután az általános
iskolások utcai futóversenyen
mérték össze ügyességüket a Fõ út
és a Rozgonyi utca között kialakított pályán. A város más pontján is
dacoltak az idõjárással. A Hevesi
ABC-nél a Kulcs egyesület igyekezett népszerûsíteni az autómentes napot. A gondolat népszerûsítésében nem maradtak el a Piarista
iskola diákjai sem.

Magyar Dráma Napja
a Mezõben
A Magyar Írók Szövetségének
kezdeményezésére 1984-tõl minden évben szeptember 21-én ünneplik a Magyar Dráma Napját,
annak emlékére, hogy 1883-ban
ezen napon volt Madách Imre
Az ember tragédiája címû drámai költeményének õsbemutatója a Nemzeti Színházban. A nap
célja, hogy felhívja a figyelmet a
magyar drámairodalom értékeinek jobb megismertetésére, valamint, hogy ösztönözze az író-
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KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4.
SZENT KRISTÓF
ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZSÁLYA
BOSZORKÁNY U. 2.
BENU GYÓGYSZERTÁR ROZGONYI U. 1.
BELVÁROSI
ERZSÉBET TÉR 1.
FAGYÖNGY
SZEKERES J. U. 2-8.
BENU GYÓGYSZERTÁR TAVASZ U. 26.
KELETI
ZEMPLÉN GY. U. 6.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
KIRÁLY
KALMÁR U. 4.
REMÉNY
GARAY U. 14.
SALVIA
RÓZSA U. 6.
BENU GYÓGYSZERTÁR TÁBORHELY U. 4.
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kat újabb alkotások létrehozására.

A Magyar Dráma Napját ünnepelte idén is a Mezõs Irodalmi
Kör. Ez alkalomból hétfõn Háy János író, költõ, szerkesztõ, drámaíróval és mûveivel ismerkedtek az
iskola diákjai  tudtuk meg K.
Gerõ Jusztina beszámolójából.
Az irodalmi kör tagjai Dónay
Beatrix tanárnõ vezetésével Háy
János Gézagyerek címû mûvébõl
adtak elõ jeleneteket, amely 2002ben elnyerte a Legjobb magyar
dráma díjat. Azóta a magyar színházi repertoárok rendszeresen
visszatérõ darabja, külföldön is
számos színházi és felolvasószínházi bemutató készült belõle.

Fotók: Hohl Zoltán

Népmese napja
a Kiskastélyban

Idén második alkalommal rendezték meg a Thúry György Múzeum szervezésében a Magyar
Népmese Napját. A nagy mesemondó, Benedek Elek születésnapjára emlékezve rendhagyó módon mesékkel, zenével, meglepetésekkel, interaktív játékkal várták
a gyerekeket a Kiskastélyba.
Ahogy Kálovicsné Lebár Edit, a
múzeum mûvelõdésszervezõje elmondta, a népmese napja alkalmából a Kiskastélyban a Vabababa
Mûvészeti Iskola és Gyerekszínház tanárai interaktív mesés délutánt tartottak a gyerekeknek. Az
Aranyszõrû bárány történetét játszották el nekik. Ezt követõen pedig a múzeum tárgyai közül fel
kellett ismerniük, hogy melyek
szerepeltek az elõadásban.
A Magyar Népmese Napját
2005 óta a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük
Benedek Elek születésnapján
(szeptember 30.), aki mint mese-

író, a magyar gyermekirodalom
egyik megteremtõje volt. A kezdeményezéssel a társaság célja az
volt, hogy a népmesék, az abban
élõ bölcsességek fennmaradjanak
és továbbhagyományozódhasson
az új generációkra. Szerették volna, ha ezen a napon a könyvtárosok, az óvónõk, a pedagógusok, a
meseszeretõ gyerekek és felnõttek
megkülönböztetett tisztelettel fordulnának mind a magyar, mind
más népek meséi felé. Kortól függetlenül helye van az életünkben.

Ülésezett az
állatvédõ szolgálat
Egyeztetõ ülést tartott az Állatvédõ és Állatmentõ Szolgálat
nagykanizsai vezetõsége valamint
a város önkormányzatának képviseletében Dénes Sándor alpolgármester, Gyalókai Zoltán és Bizzer
András önkormányzati képviselõ.
A találkozó céljával kapcsolatban
az alpolgármester kiemelte: Bármibe fogunk bele, csak akkor mûködik
jól, ha összefogunk. Nemcsak önök
és az önkormányzat, a Közterületfelügyelet, az állatorvosok, a városban mûködõ kutyás egyesületek,
hanem a városban élõ polgárok segítségére is szükség lesz ahhoz,
hogy az önkormányzat 2012-ben
megalkotott, felelõs állattartásról
szóló programjában elõre tudjunk
lépni.
A szolgálat megalakulásának
elõzményeit, illetve jogszabályi hátterét dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, az egyeztetõ
ülés levezetõ elnöke ismertette,
majd bemutatta a hét fõs vezetõség
tagjait és az önkormányzati kapcsolattartókat. A szolgálat szervezeti
struktúrájának, a kapcsolattartás formáinak elfogadását követõen megvitatták az év hátralévõ hónapjaira
szóló munkatervet. A kitûzött feladataik között szerepel a támogatói
körök és az egyes csoportok létszámbõvítése, honlap létrehozása,
telefonos csatlakozás az önkormányzati flottához. Együttmûködési
megállapodások kiszélesítése az Állatorvosi Kamarával, állategészségüggyel, hatósággal, rendõrséggel,
külföldi támogató civil szervezetekkel. Továbbá a felelõs állattartással
kapcsolatos oktatás elindítása az általános iskolákban és óvodákban,
valamint szakmai kiadvány, oktatási
anyag elõkészítése és szerkesztõség
kialakítása.
B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
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Hivatalos polgármesterjelöltek

Bodó László
DK  Együtt-PM

Dénes Sándor
Fidesz  KDNP

Dr. Fodor Csaba
MSZP

Gábris Jácint
Jobbik

Marton István
ÖN-ért

Vizvári József
Független

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSOKRA EDDIG
NYILVÁNTARTÁSBA VETTEK NÉVSORA
Horvát
Horvát
Horvát
Horvát
Német
Német
Német
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma

Vargovics József Árpádné
Havasiné Andrasek Magdolna
Fekete Zsuzsánna
Proszenyák Zsolt István
Wittmann Károly
Dr. Lancsák Eszter
Lancsák József Ferenc
Nagy József György
Lakatos Ferenc
Horváth János
Lendvai Ferenc
Orsos Vendel
Horváth János
Horváth Zoltán
Váradi Istvánné
Teleki Lászlóné

MGHE-MHE-OM - HBT
MGHE-MHE-OM - HBT
MGHE-MHE-OM - HBT
MGHE-MHE-OM - HBT
NNÖVZMSz
NNÖVZMSz
NNÖVZMSz
LUNGO DROM
LUNGO DROM
LUNGO DROM
ANOSZTRU Egyesüle
LUNGO DROM
ANOSZTRU Egyesüle
LUNGO DROM
ANOSZTRU Egyesüle
ANOSZTRU Egyesüle
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Mindent Kanizsáért
és a kanizsaiakért Bemutatkozott Vízvári
József és Ferincz Jenõ
Közös sajtótájékoztatót tartott múlt kedden a közelgõ választásokon Nagykanizsa polgármesteri címére bejelentkezõ
Vízvári József és a (szintén) független színekben, önmagát önkormányzati képviselõként megmérettetni készülõ Ferincz Jenõ.
A médiumok képviselõinek  sok
egyéb más mellett  programjukat vázolták, ám ezen túl a 3.
számú választókörzetben induló
Ferincz Jenõ nyílt vitára is invitálta körzete többi jelöltjét.
Elsõként Ferincz Jenõ köszöntötte a megjelent újságírókat, akitõl
eztán Vízvári József vette át a szót.
A független polgármester-jelölt
mondandójában rögvest elõrebocsátotta: olyan politikamentes várost szeretne, ahol a pártok az emberek érdekeit képviselik, nem pedig a sajátjukat. Ezt pedig  Vízvári József szerint  nem kis munka
lenne Nagykanizsán megvalósítani.
 Ami mûködik a városban, az
pártérdekek, illetve döntések alapján történik  állította. Ennek pedig az a következménye, hogy
semmit sem támogatnak, azaz nem
kap elegendõ pénzt a sport, a kultúra, az ifjúság vagy a szórakozás
kérdése.
 Kardinális probléma még a
munkanélküliség is, bár a városvezetés azzal dicsekszik, hogy néha sikerül pár száz munkahelyet létrehozni.
Felsorolásában Vízvári megemlítette még a város gócpontjaiként
az enyészetre ítélt épületeket is 
a kanizsai kastélyokat, a helyi
sportcsarnokokat.
 Amikkel szintén kezdeni kell
valamit  mondta a polgármesterjelölt. Egyúttal ígéretet téve arra,
hogy amennyiben a választók neki
szavaznak bizalmat, feltétlenül
megtudja, mibõl is gazdálkodik a
város és mekkora összegeket lehetne voltaképpen rááldozni akár
az említett dolgokra, vagy a kanizsai polgárok életminõségét javító
körülményekre.
 Az új önkormányzatnak bõven
lesz tennivalója, hogy a várost
olyan élhetõvé, széppé tegye, mint
amilyen eddig volt  jelentette ki
zárszavában Vízvári József.
Majd Ferincz Jenõ, a baloldali
szociáldemokrata értékrendet val-

ló képviselõjelölt (aki ugyanabban
a körzetben indul, mint Szõlõsi
Márta/Fidesz, Baj József/Önért, Palotás Tibor/független, Hofstetter
Gábor/MSZP, Balogh Tünde/
Együtt-DK és Leveli Attila/Jobbik)
szólalt fel. Mindjárt leszögezvén 
magáról információként  hogy
már eddig is többször szóvá tette,
sõt jogi lépéseket is fontolgatott
és/vagy véghezvitt azokban az
ügyekben, amiknél törvénytelenséget sejtett, tapasztalt  az önkormányzat részérõl. Ezt pedig a közeljövõben is így teszi majd, különösen, ha a 3. számú választókerületbõl õt javasolják a választók a
helyi grémiumba.
Ám nemcsak ezeket a dolgokat,
elképzeléseket váltaná tettekre
Ferincz Jenõ  hanem többi, 12.
(program)pontját is
 Többek közt jó gazda módjára
õrködnék a város közpénze felett;
a fiatalkorúak számára épülõ javítóintézet helyett zöldségfeldolgozót alakítana ki Kiskanizsán, vizsgálatot kezdeményezne, mivel ez a
vesszõparipája emelte ki, a
Széchenyi-Cserháti iskolák összevonása tárgyában, tenni szeretne
azért, hogy az önkormányzat a város érdekeit tartsa szem elõtt, és ne
a kormányzat végrehajtója, kiszolgálója legyen.
Azt is akarom, hogy Nagykanizsa végre élhetõ várossá váljon.
Végül pedig, nem mellesleg  a
környezetvédelem szempontjait is
érvényre fogom juttatni, mivel
környezetvédõ vagyok  összegezte, mottójával búcsúzván a tájékoztató végén, mellyel a választóknak üzent, miszerint: Ha rá
szavaznak, akkor azt nem bánják
meg 

Átlátható
önkormányzatot akar
Bodó László
Az Együtt-DK közös polgármesterjelöltje ennek mikéntjét
múlt pénteki sajtótájékoztatóján
vázolta.
Állítása szerint a Fidesz állami
szintre emelte a korrupciót és politikailag irányított médiarendszert
hozott létre és letört maga felett
minden kontrollt.
 A legfontosabb, amit a Fidesz elvett tõlünk, annak a lehetõsége, hogy a polgárok tudhassák, kik és milyen döntéseket
hoztak meg az õ pénzükbõl  jelentette ki Bodó László.

2014. október 2.
 Nézzenek körül  mondta az
Együtt-DK polgármesterjelöltje 
mibõl gyarapszanak olyan szépen
egyes képviselõk?
Állítása szerint legtöbbször fogalmunk sem lehet arról, hogy
azok az emberek, akik minket
képviselnek, és ezért a mi adóforintjainkból kapják a fizetésüket,
mibõl tettek szert a vagyonukra.
 Mi ezen a rendszeren változtatni akarunk. Azt akarjuk, hogy a
nagykanizsaiak hozzáférhessenek
ezekhez az információkhoz. Mert
a hatalom legnagyobb ellensúlya a
nyilvánosság, ahhoz pedig átláthatóságra van szükség. Ha egy rendszer átlátható, akkor abból nem lehet lopni  fogalmazott.
Hangsúlyozván azt is, amennyiben többségét szereznek a kanizsai
önkormányzatban, vállalják, hogy a
jelenlegi törvényi szabályozásnál
szigorúbb szabályokat fognak alkalmazni az önkormányzati korrupció visszaszorítása miatt. Ennek érdekében csak olyan céggel kötnének szerzõdést, amelynek mûködõ, a cég tulajdonosi hátterét pontosan bemutató honlapja van. Továbbá  sok más mellett  az önkormányzati nagyberuházásokba civil
ellenõröket is bevonnának és a világhálón követhetõvé tennék a képviselõtestület üléseit is.
Bodó László mondandója után
az Együtt-DK képviselõjelöltje,
Horváth Jácint szólalt fel. Annak
vonatkozásában, hogy lesznek-e
nemzeti italboltok, vagy sem?
 A Demokratikus Koalíció ráfeküdt erre a témára. Ugyanis nem
szeretnénk látni, hogy több család
megélhetését tönkreteszik a kiszervezéssel. Éppen ezért e témát
illetõen nyílt levélben kértük fel
Dénes Sándort, a Fidesz polgármesterjelöltjét egyértelmû állásfoglalásra.

ÖNért:
Marton István vitázna
Sajtótájékoztatóm célja, mondta Marton István, hogy a nyilvánosság elõtt vitára invitáljam a
Fidesz polgármesterjelöltjét.
Természetesen amennyiben a
Fidesz jelöltje ragaszkodna hozzá,
a többi polgármesterjelölt részvételétõl sem zárkózom el, de talán
nem véletlen, hogy ez a kezdeményezés tõlünk indult.
Meggyõzõdésem
szerint
ugyanis az Összefogás Nagykanizsáért Egyesület jelenleg az
egyetlen olyan szervezet, amely-

nek tagjai és képviselõjelöltjei képesek felmérni a város valós
problémáit, és arra a kellõ felhatalmazás birtokában megoldással
is tudnak szolgálni.

ÖNért:
Parkolási gondok a
Keleti városrészben
Az Összefogás Nagykanizsáért
Egyesület három képviselõ-jelöltje és Marton István polgármester-jelölt pénteki sajtótájékoztatóján a Keleti városrész
parkolási problémáit vette
górcsõ alá.
A Kazanlak körúton megtartott
sajtótájékoztatón Csizmadia Tibor,
a 7. számú választókerület ÖNért
képviselõjelöltje hangot adott annak, hogy az említett városrész
nagy részében egy kiadós esõzést
követõen járhatatlanok a járdák és a
parkolókban is nagy a víz. A lépcsõházakat pedig nem lehet megközelíteni.
 Logikátlan a mostani felújítás.
Hiszen a munkálatokat megelõzõen
jártak a Kazanlak körút melletti
nagyparkolóban szakemberek és
beaszfaltozták a gödröket. Most
felmarták és közel 12 millió forintért újra aszfaltozták. Nem a felújítást sérelmezem, csak a logikátlan,
ésszerûtlen helyszínek kiválasztását. A körzet ebben az évben sem
kapja meg a járható városrész címet, ugyanis a járdákat sem újítják
fel idén. Abban is látom a hiányosságok okát, hogy a városrész önkormányzati képviselõjelöltjei keveset tartózkodnak a körzetükben.
Horváth István, 5-ös választókörzeti ÖNért-es képviselõ-jelölt
szerint szintén minõsíthetetlen állapotúak a parkolók a Keletiben.
A Hevesi út-Rózsa utcai keresztezõdés ugyancsak problémás, már
ami a közlekedési szempontokat
illeti. Az önkormányzati képviselõ-jelölt mondandójában érintette
a munkahelyteremtés, munkahelymegõrzés fontosságát is,
amikre kiemelten fókuszál megválasztása esetén.
Táborfi Károly, 6. választókörzet
(LMP) képviselõjelöltje Csizmadia
Tibor gondolataihoz csatlakozván a
járdák, parkolók problémáival
kapcsolatban emelte fel szavát.
Marton István, az Önért polgármesterjelöltje pedig a 61-es úttal
kapcsolatban mondta el véleményét, kitérvén egyesülete/saját
programjára is.
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Kanizsa  Választás 2014
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK  2014. október 12.

ZALA megye  Nagykanizsa

Somoskeõy István

JELÖLT NEVE

JELÕLÕ CSOPORT

06. számú választókerület

Dénes Sándor
Marton István
Orsos Imre
Vizvári József
Gábris Jácint
Bodó László Sándor
Dr. Fodor Csaba

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
EGYÜTT-DK
MSZP

Bizzer András
Táborfi Károly
Vlasics Tamás
Bárdosi Gábor Jenõ
Dr. Fodor Csaba

(elutasítva)

EGYÜTT-DK

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
EGYÜTT-DK
MSZP

07. számú választókerület

EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLETI
JELÖLTEK

Gyalókai Zoltán Bálint
Csizmadia Tibor
Kovács József
Korpics Krisztián
Bogár Ferenc

JELÖLT NEVE

08. számú választókerület

JELÕLÕ CSOPORT

01. számú választókerület
Dr. Erdõs László
Bicsák Miklós
Tüttõ István
Tóth László
Molnár Gyula

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
MSZP
EGYÜTT-DK
JOBBIK

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

03. számú választókerület
Szõlõsi Márta Piroska
Baj József
Hofstetter Gábor
Balogh Tünde
Leveli Attila
Palotás Tibor János
Ferincz Jenõ

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
MSZP
EGYÜTT-DK
JOBBIK
Független jelölt
Független jelölt

04. számú választókerület
Jerausek István Péter
Glavák Zoltán József
Finta Máté
Kalmár István
Gelencsér Andrea

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

05. számú választókerület
Bedõ György
Dr. Károlyi Attila József
Horváth István
Habjánecz Györgyné
Varga László
Böröcz Zoltán

Karádi Ferenc Gyula
Vass István
Piskor József Zoltán
Sajni József
Berta Krisztián
Orsos Imre

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
Független jelölt
Független jelölt
JOBBIK
Független jelölt
(elutasítva)

Õri Sándor
Szányiné Kovács Mária

02. számú választókerület
Balogh László
Kisgyura János András
Benedek Tamás Vilmos
Vincze Ferenc
Horváth Jácint

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

MSZP
EGYÜTT-DK

09. számú választókerület
Tóth Nándor
Polai József
Lengyel Miklós
Gondi Zoltán János
Bodó László Sándor

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

10. számú választókerület
Dénes Sándor
Szakács János
Gábris Jácint
Domján András
Mészáros Miklós Lajos

FIDESZ-KDNP
ÖNÉRT
JOBBIK
MSZP
EGYÜTT-DK

TELEPÜLÉSI
KOMPENZÁCIÓS
LISTÁK JELÖLTJEI
JELÖLT SORSZÁMA

JELÖLT NEVE

FIDESZ-KDNP jelöltjei
FIDESZ-KDNP
Független jelölt
ÖNÉRT
Független jelölt
JOBBIK
MSZP

1
2
3
4
5
6

Dénes Sándor
Balogh László
Bedõ György
Bizzer András
Dr. Erdõs László
Gyalókai Zoltán Bálint

7
8
9
10
11
12

Jerausek István Péter
Karádi Ferenc Gyula
Szõlõsi Márta Piroska
Tóth Nándor
Boa Sándor
Dr. Matoltsyné
Dr. Horváth Ágnes Éva

ÖNÉRT jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Marton István
Baj József
Csizmadia Tibor
Polai József
Horváth István
Táborfi Károly
Glavák Zoltán József
Bicsák Miklós
Vass István
Kisgyura János András
Szakács János
Kulik István Zsolt

MSZP jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dr. Fodor Csaba
Böröcz Zoltán
Gondi Zoltán János
Tüttõ István
Törökné Mihályfi Izabella
Kalmár István
Õri Sándor
Domján András
Váradi Istvánné
Korpics Krisztián

EGYÜTT-DK jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Horváth Jácint
Bogár Ferenc
Bodó László Sándor
Bárdosi Gábor Jenõ
Szányiné Kovács Mária
Somoskeõy István
Balogh Tünde
Mészáros Miklós Lajos
Tóth László

JOBBIK jelöltjei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Gábris Jácint
Lengyel Miklós
Berta Krisztián
Molnár Gyula
Finta Máté
Benedek Tamás Vilmos
Kovács József
Vlasics Tamás
Varga László
Leveli Attila
Merencsics Gábor
Bali Lászlóné

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Városháza
Bursa Hungarica A és B

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a
2015/2016. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján
kiírja 2015. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az "A" illetve "B" típusú részletes pályázati kiírások megtekinthetõk a
www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.

Ügyfélfogadási szünet a hivatalban
Tisztelt nagykanizsai Polgárok!
Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2014. október 13-án (hétfõn) az ügyfélfogadás szünetel. Megértésüket köszönjük!
Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Ménlegenda-Múzeumok Õszi Fesztiválja

2014. okt. 10. Péntek
Idõpont

Program (színhely)

9:00 óra

A rendezvény, kiállítás megnyitása
a Honvéd Kaszinóban
Bõrdíszmûvesek, fafaragók, szövõk, hagyományõrzõ
csoportok
Kincskeresõ játék a Thúry György Múzeum termeiben
és udvarán (lépcsõzetesen, korosztályok szerint)
Óvodások, általános és középiskolás tanulók
Mesterségek bemutatása, játékok
(patkoló verseny, patkó hajigálás, kovács mesterség, stb.)
Elsõsorban óvodás és iskoláskorú népesség
Non Stop vetítés a Kaszinó tükörtermében
Történelmi divatbemutató a Honvéd Kaszinóban
Énekesek zenészek (virágénekek) bemutatása.
Középiskolások, felnõtt és idõskorú civilszervezetek
Várkisasszonyok és nagyasszonyok játékos vetélkedõje
(Honvéd Kaszinóban)
Idõsügyi klubok tagsága (1+3 fõ)
Vívók és hagyományõrzõ együttesek bemutatója
a múzeum udvaron
Jelmezesek átvonulása, a Kaszinóból a Múzeum udvarába
( útvonal: Ady-Fõ út-Múzeum tér
Korhatár nélkül
A program ünnepélyes zárása. Értékelés, díjkiosztás
(patkófal elõtt). A Múzeum Barát egyének és csoportok
ünnepélyes felvétele. Újabbpatkók felhelyezés.

Résztvevõk:
10:00 óra
Résztvevõk:
Résztvevõk:
13:30 óra
14:00 óra
Résztvevõk:
14:30 óra
Résztvevõk:
16:00 óra
16:30 óra
Résztvevõk:
17:00 óra

2014. október 2.

Képviselõi fogadóórák
Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát
tart minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián
tér 30.).
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. október 6-án (hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvoda elõtti téren, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta, a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart
minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi M.
u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2014. október 6-án
(hétfõn) 18 órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 19 órától Kiskanizsán a volt
Nagyrác utcai iskola ebédlõjében.

Önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletérõl szóló
36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1. Alkotmány u. 89/A. fsz. 3., 2. Bartók B. u. 6. I. em. 5., 3. Bartók B. u. 7/D.
I. em. 2., 4. Csengery u. 88. I. em. 24., 5. Csengery u. 117/11/C/8., 6. Csengery
u. 117/18/E/2., 7. Csokonai u. 6/A. fsz. 1., 8. Erzsébet tér 1. I. em. 2., 9. Erzsébet tér 11. C. lh. II. em. 3., 10. Fõ u. 9. II. em. 10., 11. Király u. 37. I. em. 4.,
12. Munkás u. 2/B. fsz. 1., 13. Zemplén Gy. u. 11/A. fsz. 5., 14. Fõ u. 8. II. lh.
II. em. 5., 15. Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
II. Garzonház
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. fsz. 2.
III. Nyugdíjasház
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. fsz. 7.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. október 15.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók.
A részletes pályázati hirdetményt a Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük
közzé.
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Megnyitottuk fûrészáru
kis- és nagykereskedésünket!
Gerendák, pallók, deszkák, tetõlécek,
hajópadlók, lambériák, OSB lapok különbözõ
méretben és hosszban kaphatóak.
,

Tekintse meg kínálatunkat!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

A hallás
nem játék
Sokan csak legyintenek egyet, amikor a hallásproblémákról olvasnak.
Vannak ennél fontosabb dolgok, most
ez a legkisebb problémám. Valahogy
megvoltam eddig is, megleszek valahogy
ezután is  gondolják magukban. Aztán egyszer csak megtörténik a baj. A
hallásproblémák kezelését ugyanis nem
lehet halogatni.

Dr. Rácz Andrea
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

Korábbi kutatások szerint a lakosság
10%-ának valamilyen mértékû halláscsökkenése van  és ez a szám folyamatosan
növekszik , míg az érintetteknek csupán a
10-25%-a fordul hallásspecialistához és
kezelteti a problémáját valamilyen formában. Jó hír, hogy a hallókészülékek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt
években  mondja Dr. Rácz Andrea fülorr-gégész és audiológus szakorvos. A társas kommunikációban jelentkezõ kellemetlenségeken kívül sokkal nagyobb problémák is adódhatnak a nem kezelt halláspanaszok miatt. A megnövekedett és felgyorsult jármûforgalom következtében napjainkban az autóvezetés és gyalogosként való közlekedés egyaránt maximális odafigyelést igényel. A járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen irányból jönnek az
autók, a buszok vagy éppen a kerékpárosok. Ahhoz, hogy ezt meg tudjunk állapíta-

ni, mûködnie kell az úgynevezett irányhallásunknak. Ennek alapvetõ feltétele pedig
az, hogy mindkét fülünkkel jól halljunk.
Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhetõ lenne, ha a hallásproblémák kezelve lennének. Nem szabad, hogy valaki
azért döntsön úgy, hogy nem használ hallókészüléket, mert szégyelli azt. Ahallás nem
játék, a hallásproblémákat komolyan kell
venni, és minél hamarabb kezelni kell
õket  hívja fel a figyelmet a szakember.
Anagykanizsai Amplifon Hallásközpontban a teljeskörû, ingyenes hallásvizsgálat
mellett lehetõséget biztosítanak arra, hogy a
világ vezetõ hallókészülék gyártóinak a termékeit kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben teszteljük. A vizsgálatokra nem kell
várni, hiszen mindenki idõpontot kap, és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni!
Bejelentkezés: 06 93 313 500
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Gazdira talált a kis bice-bóca
"KÉKEK ODAÁTRÓL ." Ágh Töttõ Edit festõmûvész
(Keszthely) kiállítása. Megtekinthetõ: október 3-ig.
Október 2., 9., 16., 30. 10 és 11
óra KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda
Margit 06-30/6160-847. Részvételi
díj: 700 Ft.
Október 4. 18 óra
AZ ORFF ÜTÕEGYÜTTES 20
ÉVES JUBILEUMI
KONCERTJE
Belépõdíj: felnõtt 700 Ft, diák 500
Ft. Szervezõ: a Kanizsai Zeneiskoláért Alapítvány és a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskola.
Október 6. 10 óra
Aradi Udvar
ÜNNEPI MÛSOR AZ
ARADI VÉRTANÚK
TISZTELETÉRE
Október 6. 16 óra
MIT TEGYÉL, HOGY NE FÁJJON KEZED-LÁBAD, TESTED-LELKED!?
Elõadó: Jakabfy Sándorné természetgyógyász, terapeuta
Szervezõ: a Szívbetegekért Egyesület
és a Kanizsai Kulturális Központ.
A belépés díjtalan.
Október 8. 17.30 óra
TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
ÉS A HAGYOMÁNYOS
GYÓGYÁSZAT EGYÜTTMÛKÖDÉSE? (ELSÕ A BETEG
ÉRDEKE?) - Ferenczy László
természetgyógyász, hypnoterapeuta
és tréner elõadása. Belépõdíj. 500 Ft.
Október 10-11.
KANIZSA NEMZETKÖZI
JAZZ- ÉS VILÁGZENEI FESZTIVÁL

Október 2. 9-17 óra
A NAGY HÁBORÚ ZALAI HÕSEI ÉS HÁTORSZÁGA - tudományos emlékülés. Köszöntõt
mond: Cseresnyés Péter, Nagykanizsai Megyei Jogú Város polgármestere, országgyûlési képviselõ, valamint Száraz Csilla a Thúry György
Múzeum igazgatója. Szervezõ: a
Thúry György Múzeum és a Zala
Megyei Levéltár. További információ: Száraz Csilla 20/226-5210.
Október 4. 9 óra
FOTÓ WORKSHOP - FÉNY ÉS
MOZGÁS
Vezeti: Eifert János fotómûvész.
Szervezõ: Kanizsa Fotóklub és a
Kanizsai Kulturális Központ.

Október 4. 15 óra
BAJCSAI FALUNAP

Fellépõk: Bajcsai Dance Csapat, Bajcsai óvodások, Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör, Eszteregnyei Õszirózsa Dalkör, Fityeházi asszonykórus,
Bajcsai Zumba csoport, Molnári tánccsapat. Sztárvendég: Merienn és Fekete Norbi.

Gazdit kerestem. Meg egy meleg helyet. Meg egy bögre tejet.
Jó, jó, tudom, eleve hátrányból
indultam, hiszen csak három lábam van. Ezt az emberszabásúak aszem úgy nevezik: fogyatékkal élõ, vagy valami ilyesmi.
Elmesélem a történetemet.
Nemrég még anyuhoz bújva aludhattam. Úgy szerettem, mindig nyalogatott, és volt tej bõven. Játszottunk a
tesóimmal: vadászosat, anyu valami
olyasmit mondott, hogy meg kell tanulnunk egeret fogni, bár fogalmam
sincs, mi fán terem ez az egér.
Egyik este összebújtunk megint a
tesóimmal, anyukám meg mellénk
feküdt. Ezek az éjjelek egyre hidegebbek Aztán hirtelen arra ébredtem, hogy jött egy ilyen kétlábonjáró
emberszerûség. Nyakon ragadta
anyut, és messzire hajította. Még jóformán fel sem ébredtünk, és már
egy zacskóba tettek minket. Hallottam anyukámat, hogy mennyire sír
utánunk, én is nyávogtam neki, hogy
gyere anya, segíts, szeretlek, veled
akarok maradni! De nem volt segítség, pár pillanat, és már egy négykerekû valamiben találtuk magunkat.
Még egyszer hallottam anyát, ahogy
sír, aztán nem láttam többé. Zötykölõdtünk valamennyit, aztán ez a kétlábú fogta a szatyrot, amelyben egymás hegyén-hátán feküdtünk, és bevágott minket a bozótosba.
Nagyon megütöttem magam, mikor földet értünk, megsérült a bal hátsó lábacskám. A tesóim elszaladtak,

én is próbáltam, de nem értem õket
utol. Elbicegtem egy fogadószerûségig, ahol viszont kedves kétlábúakkal
találkoztam. Megsimogattak és tejet
is kaptam, csak a lábam fájt borzasztóan. Anyu jutott az eszembe, hogy
vajon mi lehet vele. Aztán jött megint
egy ilyen négykerekû valami, az volt
ráírva: nagykanizsai állatmenhely.
Betettek egy dobozkába, és vittek
egy nagy házba, ahol egy fehér köpe-

nyes bácsi matatott rajtam valamit.
Egyszerre csak elálmosodtam, majd
azon kaptam magam, hogy már nem
fáj a lábam, és nyargalok egy nagy
mezõn, és anyuék integetnek felém,
én meg csak szaladok, szaladok. Aztán hirtelen egy nagy bögre, meleg tejet tettek elém, és azt szürcsöltem és
lefetyeltem, egészen addig, amíg tele
nem lett a bendõm. Aztán hangokat
halottam, és megint elkezdett fájni.
Felnéztem, és a fehérköpenyes bácsi

állt ott, és szomorúan néztek rám.
Meg akartam nyalogatni a fájós lábamat, de már nem volt mit Hát ez
történt velem. Másnap egy egész jó
helyre kerültem, volt ott egy csomó
macsek. Néha jöttek emberek, meg
embergyerekek, és magukkal vitték
egy-egy lakótársamat. Olyankor anynyira boldog volt mindegyikük, én
meg csak itt szomorkodtam. Mert
persze én nem tudok úgy ugrándozni,
mint õk. Csak bicegek. Pedig én is tudok ám gombolyagot gombolyítani,
én is tudok dörgölõzni meg hízelegni,
és isten bizony, hogy megpróbálkozom azzal az egérfogással is, ha engem is magával visz valaki  fogadkoztam Csak jönne már az én gazdim is  mondogattam magamban ,
itt várok rád, minden nap, az állatmenhelyen, Nagykanizsán
Aztán ma mintha csoda történt volna.
Korán reggel jött egy bácsi, és se szó, se
beszéd magával vitt egy hosszú útra.
Hol elbóbiskoltam, hol csak nyávogtam, mert ugye még nem is reggeliztem.
Aztán látok ám egy táblát: Zákány, ez
volt rá kiírva. Hamar megálltunk, egy
szép házacskánál. Kijött elénk egy csinos néni, és azt mondta: szia, én leszek
az anyukád. Jaj, én úgy megörültem,
hát, még mikor megláttam az új lakótársaimat: Füles, Mimi és Pehely várt rám.
És képzeljétek, Füles és Mimi kutyák,
de nem kergettek ám meg, hanem ked-

vesek voltak hozzám. Mimi azóta is itt
van velem, vigyáz rám. Na, csak ezt
akartam elmesélni, hogy most már jó
helyen vagyok. Van külön kis dobozkám is, kibélelve, meg saját kistálam
meg ivóedényem, az új anyukám  úgy
hívja a többi kétlábú, hogy Kriszti  pedig egész nap össze-vissza dögönyöz
meg simogat, úgyhogy mit is kívánhatnék még? Miaúúúúúú...
Dr. Papp Attila

2014.10.02.

9:48

Page 13

Kanizsa  Ez+Az

2014. október 2.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Angol nyelvtanár
Gyártás elõkészítõ
Gyógymasszõr
Faipari technikus, gyakornok
Adminisztrátor
Bútorasztalos, gyakornok
PLC programozó
CNC programozó technológus
Asztalos
Faesztergályos
Preparátor
Varrómunkás
Takarító

szakirányú
megegyezés szerint
középfokú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
középfokú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
szakirányú
megegyezés szerint
középfokú
megegyezés szerint
szakirányú vagy 8 ált. megegyezés szerint
8 általános
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
Újabbnál újabb kívánságaival a párja megnehezítheti a mindennapjait. Fogadja el ezt a
helyzetet és tegyen a kedve szerint, mert hamarosan minden megváltozik. Abéke érdekében minél elõbb jussanak közös nevezõre.

IV.20.V.20. Bika
Némi gondok jelentkezhetnek a pénzügyeiben. Törekedjen arra, hogy minél
elõbb visszakapja a kölcsönadott pénzét.
Legközelebb alaposan gondolja meg,
hogy kit segít ki a bajból.

V.21.VI.21. Ikrek
Megfázás, egészségügyi probléma nem
zökkenti ki mostanában a munkájából.
Ne nehezítse meg többletmunkával az
életét, inkább töltõdjön fel egy kellemes
kiránduláson, vagy gyalogtúrán.

VI.22.VII.22. Rák
Egy ismerõsének köszönhetõen jó anyagi lehetõségekkel kecsegtetõ munkaajánlatot kap.
Elfeledheti az egyhangú hétköznapokat, élhet
a hobbijának, a kedvtelésének. Atitkait lehetõleg ne ossza meg mostanában senkivel.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A bolygóállások szerint ismét szerelmes
lesz egy régi kedvesébe. A találkozást egy
kellemes álom elõzi meg, mely szinte
megalapozza a folytatást. Kiegyensúlyozott és boldog hónapokra számíthat.

VIII.23.IX.22. Szûz
Vásárlási ügyekben szerencsés fordulatra
számíthat. Szinte ki sem kell mozdulnia otthonról, az ölébe hullik mindaz, amire eddig
vágyakozott. Emelje meg a mércét, mert mint
a mesében, önnek is teljesül a kívánsága.

IX.23.X.22. Mérleg
Bár ingatlannal kapcsolatos tervek foglalkoztatják mostanában, a szerelem terén váratlan látogatója érkezik. A látogatót zöldszemû szörnyetegnek, féltékenységnek
hívják. Szabaduljon meg tõle gyorsan.

X.23.XI.22. Skorpió
A nyári álmodozásának most meglett az eredménye. Az önmegvalósítás terén sikerrel járt
minden kezdeményezése, már csak kitartásra
lesz szüksége. Ez könnyen fog menni, mert
egy jó barát segítségére mindig számíthat.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha elfogad egy meghívást, a hétvégéje úgy
telik el majd, mint egy romantikus filmben.
Szinte a mosoly országában érzi magát, ahol
mindenki az ön kedvében akar járni. Fogadja el minden kritika nélkül a helyzetet.

XII.22.I.20. Bak
Használja ki a felkínált lehetõségeket még akkor is, ha némi konfliktussal járnak. Ha kikapcsolódásra vágyakozik a mindennapos munka
után, most kedvére válogathat a jobbnál jobb
színházi elõadások, koncertek közül.

I.21.II.19. Vízöntõ
Gondja lehet hétvégén az irigykedõ ismerõseivel. Magyarázza el nekik, kövessék õk is
az ön példáját. Tanuljanak, szerezzenek új
szakmát a munka mellett. Az a legfontosabb, hogy a párja kitartson ön mellett.

II.20.III.20. Halak
A bolygóállások szerint mostanában nem számíthat a barátai segítségére, egyedül kell megoldania a dolgait. A munka végeztével ne feledkezzen meg az ünneplésrõl sem. A hosszú
hétvégét töltse párjával egy szép helyen.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

32.qxd

32.qxd

2014.10.02.

14

9:48

Page 14

Kanizsa  Sport/Apró

2014. október 2.

Kurucz Levente második helyével
Sukorót már mint a kanizsai
kajakosok egyik legfontosabb
idei célállomását könyvelhettük
el, és a Kolonics György Emlékverseny, Serdülõ, Gyermek, Kölyök Kajak-Kenu Országos Síkvízi Bajnokságról sem tértek haza üres kézzel.
Sári Nándor, a Kanizsa KajakKenu Klub elnökének és mesteredzõjének 18 tanítványa indult a
több mint 1000 korosztályos versenyzõ között.
A KKKK sportolói közül a legjobb eredményt Kurucz Levente
(képünkön) érte el, aki MK-1 fiú
gyermek I. korcsoportban 2000
m-en második helyezettként ért
célba. Az MK-1 gyermek fiú
4x500 m-es váltó Molnár SimonBaranya Dominik-Soós BenceKassa Kovács Kolos összeállítás-

ban harmadik helyezettként ért
célba.
Kaposváron már az õszi idényt
nyitó úgynevezett kajak duatlon
versenyt rendeztek, melyen a déldunántúli régió egyesületei vettek
részt: hat klub indította összesen
180 versenyzõjét, akik 1000 méter
kajak, 900 m futó, majd ismét
1000 m kajakos versenytávot teljesítettek.
A Kanizsa Kajak Kenu Klub
harminc sportolóval képviseltette
magát az eseményen, akik közül
többen is elõször indultak versenyen. A mezõny ezúttal erõs volt,
hiszen gyakorlatilag nem volt
olyan futam, melyben ne lett volna
korcsoportos országos bajnok
vagy bajnoki dobogós. Sári Nándor elnök-mesteredzõ és Varga
Péter tréner tanítványai 23 éremmel, köztük 5 arannyal térhettek

haza. A kezdõ sportolók is alaposan kitettek magukért, hiszen a 9
kajakos közül 8 gyermek is éremmel térhetett haza.
Vígh Sándor Emlékverseny Kajak Duatlon, Kaposvár (1000 m
kajak-900 m futás-1000 m kajak).
Eredmények. K1 kölyök leány, III.
korcsoport: 2. Varga Viktória. Mk1
kölyök leány, III. kcs.: 2. Gerencsér Adrienn, 3. Kém Veronika..
Mk1 gyermek fiú, II. kcs.: 2. Süle
Tamás. Mk1 gyermek fiú (2003
születésûek), I. kcs.: 2. Kurucz Levente. Mk1 gyermek leány (2003
születésûek), I. kcs.: 2.Kálovics
Adél. Mk1 gyermek leány (2004
szül.), I. kcs.: 1. Riczu Nóra. Mk1
gyermek fiú (2004 szül.), I. kcs.: 3.
Baranya Dominik. Mk1 kezdõ leány, 2002 szül : 1. Anda Rebeka.
Mk1 kezdõ fiú, 2002. szül.: 2.
Tuboly Roland. Mk1 kezdõ leány,

2004 szül.: 1. Kiskó Réka. Mk1
kezdõ leány, 2005 szül.: 3. Szommer Héra. Mk1 kezdõ fiú, 2005
szül.: 1. Markotán Gergõ, 3.
Tuboly Dániel. Mk1 kezdõ fiú,
2006 szül.: 1. Magura Benedek.
P.L.

Az elsõk mehetnek az országos C-döntõre
A Csónakázó-tó mellett kialakított pálya adott otthont a fogathajtók megyei döntõjének,
ami egyben bajnoki forduló is
volt, így annak keretében más
megyébõl érkezõk is próbára tehették tudásukat.
Tucatnyi volt a nevezõk létszáma, s
a versengés keretében az is kiderült,
hogy kik azok a zalai fogathajtók,
akik továbbléphettek az országosra.
Kettesfogathajtás. Vadászhajtás:
1. Lebics István (Zalalövõ és környéke Lovas Sport Egyesület), 2.
Szájer József (Katafai Lovas SE),

INGATLAN
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 egyszobás épülettel eladó vagy nagykanizsai
két szobás lakásra cserélhetõ értékegyeztetéssel. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 0693-351-586, 0630-209-0546
(7647K)
Sand központjában 3 szobás családi ház
telekkel, melléképületekkel, konyhakerttel
családi körülmények változása miatt sürgõsen eladó. Tel.: 0693-325-619 (7667K)
Galamboki halastó közvetlen közelében eladó 2x45 m2 (két szintes), 350
négyszögöles telken lakható ingatlan
garázzsal, csónaktárolóval, saját stéggel eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Tel.:
0630-332-8422 (7669K)

Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közmûvesített telek bontandó kicsi házzal.
Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)

SZOLGÁLTATÁS

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 Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk.
(7660K)
Leinformálható nyugdíjas hölgy
idõs emberek gondozását vállalná napi
24 órában is, akár ottalvással. Tel.:
0620-236-8714 (7671K)

OKTATÁS
Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai
asszisztens vizsgára felkészítés indul

Nagykanizsán részletfizetéssel. Tel.:
0630-637-4083, 0620-423-7877. (7663K)

ÁLLÁS
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, email: diakmelo@diakmelo.hu vagy
illes.alpar@diakmelo.hu.

3. Horváth Zoltán (Kanizsa
Lovasklub). Kétfordulós akadályhajtás: 1. Nagy Róbert (Lukácsházi
SE), 2. Lebics István, 3. Varga Szilárd László (Skublics Imre LK). A
Zala Megyei Kettesfogathajtó Bajnokság végeredménye: 1. Lebics
István 29 pont, 2. Török Gyula
(Kanizsa Lovasklub) 24, 3. Sántha
Krisztián (Zalavölgye Lovas Egyesület) 13.
A három utóbbi versenyzõ képviselheti majd megyénket a Ckategóriás kettesfogathajtó bajnokság országos döntõjében október 4-én, Jászfényszarun.

VEGYES

Porcelánok, régi újságok, berendezési tárgyak vétele készpénzért
Nagykanizsán és környékén. Tel.:
0630-332-8422 (7672K)
Pecsenyekacsa, élõ, háztájiból rendelhetõ, 3 kg feletti, leszállítva Boglárról 1550 Ft/db. Tel.: 0630-9899-754,
0630-399-3991 (7661K)

Véradás
Legközelebbi véradások
idõpontjai:
2014. október 7. (kedd)
09:00 - 14:00 óra Kanizsa Plaza
2014. október 9. (csütörtök)
10:30 - 13:00 óra Vöröskereszt
14:30  17:00 óra Hevesi Óvoda
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Spárta kanizsai hõsei
Múlt szombaton reggel még
arra sem kellett várni, hogy a mezõny nagy része beérjen a görögországi Spartathlon ultramaratonin, és hivatalossá váljon: a
nagykanizsai Lubics Szilvia  tavalyi címét megvédve  a nõknél
elsõként ért célba 245 km után
Athén és Spárta városa között.
Lubics Szilvia (képünkön a dobogó tetején) a nõknél harmadszor
szerezte meg a bajnoki címet 2011
és 2013 után, idõeredménye
26:53:40 óra volt. Ez esetben nem
csupán tényszerûen közöljük az
adatot, hiszen egyben pályacsúcsról is beszélünk a hölgyek eseté-

ben. A kanizsai fogorvos abszolútban sem lehet elégedetlen teljesítményével, hiszen a népes mezõnynyel rajtoló híres ultramaratoni kilencedik helyezett futója lett.
Nem szabad azonban megfeledkezni a Kanizsa Futóklub másik
tagjáról, Sznopek Józsefrõl sem, aki
immár kétszeres spártai hõstett,
mivel másodszor teljesítette a távot
 ezúttal 33:52:58 órás teljesítménnyel  és a 98. helyen ért célba.
Leónidász spártai király szobránál
tehát két dél-zalai futó is fogadhatta a
gratulációkat a nem mindennapi teljesítményük apropóján.

Budapest junior férfi kardozó
Héraklész Világkupának adott otthont és a nagy létszámú (166 induló) mezõnyben 22 magyar léphetett pástra, köztük a Nagykanizsai
TE 1866 vívója, Dobó István is.
Dobó kiválóan kezdett, csoportjában az összes asszót megnyerte, így a táblán hatodik helyen rangsorolva a legjobb 128ba került. Ott elsõként a 64 közé
jutásért belga ellenfelét 15:4-re
verte, a 32-be kerülve lengyel vívót gyõzött le 15:11-re. A legjobb
16-ért már olasz riválisát verte 
magabiztosan  15:11-re. A nyolcas döntõbe jutás ugyan nem sikerült, a késõbbi ezüstérmes
orosz Bucskovszkijtól szenvedett
vereséget, de legjobb magyarként
a 10. helyen végzett.

 Dobó István minden szempontból az elvártak felett teljesített
 kezdte edzõje, Piecs Adrienn, aki
versenyzõjétõl születésnapi meglepetésként is fogadhatta a helyezést.
 A verseny elõtt aláírtuk volna ezt
az eredményt, bár készültünk nagyon az elsõ megmérettetésre és
arra is, hogy elõbb-utóbb valamelyik Világkupa-állomáson kimagaslót kell nyújtani ahhoz, hogy a
válogatottság közelében maradjon.
Az idei korcsoport váltása nem
volt mindig zökkenõmentes, hiszen nála 2 évvel idõsebb ellenfelekkel is meg kell már küzdenie. 17
évesen, elsõ éves juniorként zárt
legjobb magyarként a fõvárosban,
ezzel át is vette a vezetést a korcsoport magyar ranglistáján.
P.L.

Házigazdaként
védték meg címüket

P.L.

Szervezetfejlesztés Nagykanizsa
Város Önkormányzatánál
Tisztelettel felkérjük Önt, hogy egy sikeres pályázati projekt keretében
kérdõív kitöltésével legyen közvetlen részese annak a törekvésünknek,
hogy városunk tovább fejlõdjön, komfortosabb és élhetõbb legyen! A
kérdõív elektronikusan megtalálható a www.nagykanizsa.hu honlapon, illetve kitöltve személyesen leadható Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának portáján elhelyezett gyûjtõládába.
Köszönjük segítõ közremûködésüket!

Múlt vasárnap a hazai négy
legjobb softball-csapat csatázhatott a bajnoki címért az Olajbányász-sporttelepen. A házigazda
Röntgen Kanizsa Ants bajnoki
címvédõként fogadhatta az Érd
Wild Cats, a Hungarian Astros,
valamint az Óbuda Amazons
együttesét. Az elsõ elõdöntõben a
vendéglátó kanizsaiak 33:0-ra
gyõztek az óbudaiak ellen, majd
az Érd - Astros találkozón 11:4es végeredmény született az érdiek javára.
A harmadik helyet az Astros simán szerezte meg az Óbuda ellen
(16:1), majd következhetett a finálé,
melyben a Röntgen Kanizsa Ants és

az Érd Wild Cats mérkõzhetett egymással. A hazaiaknak (képünkön)
nem ment rosszul, hiszen végül
14:9-es sikert könyvelhettek el,
amivel megvédték tavalyi bajnoki
címüket.
 Lehet, hogy a bajnokság során
picit késõbb kaptuk el a fonalat, de
akkor gyõztünk, amikor a leginkább
kellett  fogalmazott a csapatvezetõ
Gyimes Magdolna.  A szezon elején
az érdiek jobbak voltak, hiszen nagyon jó együttesük van, de most sikerült föléjük kerekednünk. Így ezúttal fölösleges lenne bárkit is kiemelnem, mint csapat voltunk egységesek és gratulálok a csajoknak.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: facebook/Spartathlon Magyar Csapat

Tr é n e r é n e k sze r e t e t t e l
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