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Dénes Sándor a FIDESZ  KDNP
jelöltje lett Nagykanizsa új polgármestere
Nagykanizsán minden egyéni választókerületben a FIDESZ-KDNP képviselõjelöltje nyert a hétvégi önkormányzati választásokon. Dénes Sándor,
eddigi alpolgármester szintén befutó lett a polgármesterjelöltek között. A lapzártánkkor még nem hivatalos eredmények szerint a polgármester
mellett kilenctagú egyéni képviselõkbõl álló frakció fog mûködni. Õk körzetek szerint Dr. Erdõs László, Balogh László, Szõlõsi Márta Piroska, Jerausek István Péter, Bedõ György, Bizzer András, Gyalókai Zoltán Bálint, Karádi Ferenc Gyula és Tóth Nándor. A tizes számú körzetet Dénes Sándor nyerte, de polgármestersége miatt csak e tisztségében szavazhat, körzeti képviselõként nem. A tizennégy tagú testület tagja lehet még a kompenzációs listákról dr. Fodor Csaba (MSZP), Gábris Jácint (JOBBIK), Horváth Jácint (EGYÜTT-DK) és Marton István (ÖNért).
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A lezárult felvételi után 21
hallgató iratkozott be az országosan és nemzetközileg is egyedülálló víz- és szennyvízkezelõ
rendszerüzemeltetõ szakmérnök
képzésre a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán. A
stratégiai együttmûködést és a
képzés részleteit Cseresnyés Péter polgármester, dr. Szalai István, a Pannon Egyetem Mérnöki
Kar Dékánja, dr. Birkner Zoltán,
a nagykanizsai kampusz igazgatója és Borsos Ferenc, a Hidrofilt
Kft. ügyvezetõ igazgatója ismertette.
Dr. Szalai István elmondta, egy
nagy ívû cél érdekében az önkormányzat támogatásával, a Pannon
Egyetem  a Mérnöki Kar és a
Nagykanizsai Kampusz szakmai
tudására alapozva  a Hidrofilt
Kft. bevonásával több 10 millió
forint pályázati forrás felhasználásával megalkotta a Víz- és szennyvízkezelõ
rendszerüzemeltetõ
szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot. Az országosan és
nemzetközileg is egyedülálló képzés 21 fõvel már az idei évben indul városunkban.

 Ennek fontosságát alátámaszsza az, hogy vízkészleteink korlátozottak. A jövõ egyértelmûen a
vízrõl fog szólni globálisan is.
Nagy problémákat okoz az ivóvíz
hiánya  mondta a dékán.
A szakkal kapcsolatban kiemelte,
az akkreditálást követõen indulhatott csak meg a képzés. A tematika
kidolgozásában ipari szakemberek
is részt vettek, az oktatók figyelembe veszik az elvárásaikat. A szakmérnök képzésre alap mûszaki diplomával vagy természettudományi
diplomával rendelkezõket vártak és
várnak a jövõben is. Kreativitást,
mûszaki gondolkodást, csoportban
való dolgozás képességét várják el
a diákoktól. A képzés két féléves és
ez idõ alatt 60 kreditet kell teljesíteniük. A szakmérnöki képzést pedig
az államvizsgával és a szakdolgozat
védésével zárják.
Borsos Ferenc kiemelte, a cég
versenyképességének megteremtéséhez mindenképpen szükség van
arra, hogy magas mûszaki színvonalú termékeket készítsenek, és
magas szinten nyújtsanak szolgáltatást. Ennek gyakorlati megvalósításához pedig jó szakemberekre
van szükség.

Fotó: Varga Mónika

Megindult a szakmérnöki képzés a PEN-en

Kiemelte, részben a szak bemutatására és népszerûsítésére korábban már
szakmai konferenciát szervezett az
egyetem által vezetett pályázati konzorcium, ahová az ország minden részérõl érkeztek az érdeklõdõ szakemberek. A szak magyar nyelvû elindulása után a partnerek komolyan megfontolják annak a lehetõségét, hogy angol
nyelven is meghirdessék ezt a nagyon
speciális képzést, különösen annak a
tükrében, hogy a Hidrofilt Kft.-nek
elõrehaladott tárgyalásai vannak ezen a
területen Indonéziában és Srí Lankán.
Cseresnyés Péter polgármester
az elmondottakhoz kapcsolódva

kiemelte, a városnak érdeke, hogy
ez a megállapodás. Ugyanis jó hírét viszi Kanizsának szerte a világban. Hozzátette, a cég együttmûködése az egyetemmel megvalósítja azt a kormányzati célt, hogy a
szakképzés hangsúlyozott legyen a
szakképzés területén is. A szakemberek elsõsorban a munkahelyen
szerezzék meg a gyakorlati ismereteket és ne az iskolapadban. Végül példamutatónak nevezte az
egyetem és a cég együttmûködését.
V.M.

Képviseleti irodát nyitott városunkban az EXIM
A múlt csütörtökön nyitotta
meg kapuit városunkban  a Fõ
utca 9-es szám alatt  a Külgazdasági és Külügyminisztérium által
felügyelt EXIM nyugat-dunántúli
képviselete. Azzal a céllal, hogy a
kormány exportösztönzõ stratégiájával összhangban az állami
pénzintézet hatékony finanszírozási és biztosítási konstrukciókat
szolgáltasson a magyar exportõrök számára, ezáltal támogassa
külpiacra lépésüket, exporttevékenységüket, így segítve elõ a
munkahelyek megõrzését, valamint a foglalkoztatás növekedését.
Mint a megnyitó ünnepségen elhangzott, az ország külgazdasági
stratégiájában kiemelt helyet foglal
el a magyar export támogatása, vala-

mint az új exportpiacok felkutatása,
annak érdekében, hogy a versenyképes magyar árukat és szolgáltatásokat kínáló kkv-k tovább növeljék
külpiaci jelenlétüket. Az EXIM stratégiai partnerségben a hazai hitelintézetekkel a kedvezményes forrásokat minél szélesebb körben kívánja
eljuttatni a vállalkozások számára.
Az exportfinanszírozási konstrukciók ismertségének növelése és hatékony rendelkezésre bocsátása érdekében az EXIM Budapesten kívül
több nagyvárosban nyit kirendeltséget a közeljövõben. Így a vállalkozók a mûködési helyükhöz közelebb
és hamarabb kaphatnak információt
az EXIM nyújtotta exportfinanszírozási lehetõségekrõl
A kanizsai képviselet nyitó ünnepségén beszédet mondott Cse-

resnyés Péter, Nagykanizsa polgármestere.
 Nagykanizsán  az ország
egyik legfontosabb nyugati kapujaként  az elmúlt években stratégiai
célként tûztük ki annak a térségi
központi szerepnek az újbóli elérését, amit már a XIX-XX. század fordulóján betöltöttünk, a nyugat-európai országok piacaival való kiváló
kapcsolat révén. Ebben a törekvésünkben kiemelt szerepet kell, hogy
kapjanak azok a bankok és pénzintézetek, amelyek fõ profilját elsõsorban az jelenti, hogy támogassák
és segítsék a hazai, és a városunkban, a térségünkben mûködõ külföldi, vállalatokat termékeik és szolgáltatásaik külpiacokra való eljuttatásában, piacszerzésében. Az
EXIM-bank nagykanizsai megjele-

nésének külön örülünk, hiszen úgy
gondolom, céljaink alapvetõen közösek, így bizonyosan kiváló partneri viszonyt tudunk kialakítani a
jövõben.  hangsúlyozta.
Fejérvári Levente, az EXIM vezérigazgató-helyettese pedig kiemelten szólt arról, hogy az
EXIM kedvezményes finanszírozást, rugalmas és kiszámítható forrást közvetít a hazai exportõröknek, elsõsorban a kkv szektornak.
Az idei év során összesen kilenc
nagyvárosban nyitunk képviseletet, amelynek köszönhetõen még
több exportképes magyar vállalkozást tudunk elérni és támogatni.
A nagykanizsai képviselettel
együtt az õsz folyamán összesen
kilenc helyszínen nyílnak majd
EXIM képviseleti irodák.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Átadták az új ravatalozót Kiskanizsán

Közel 40 millió forint beruházási, és hozzá kapcsolódó 7 millió forint útfelújítási költséggel
elkészült az új ravatalozó a
kiskanizsai temetõben.
Az épület ünnepélyes átadásán
Cseresnyés Péter polgármester, or-

szággyûlési képviselõ, Dénes Sándor alpolgármester, Tóth Nándor,
a városrész önkormányzati képviselõje és Jáger József, a kivitelezõ
Kanizsa Bau Kft. ügyvezetõje vágta át az avatószalagot.
 E ravatalozó az õsöket, elõdeinket, az õ nagyrabecsülésüket is

jelképezi. És az a közösség, amely
áldoz a felmenõ nemzedéknek a
méltó búcsúztatására, megbecsülésére, az a közösség erõs. Mert mindig az által méretik meg egy közösség, hogy miként tekint vissza,
miként bánik és viseltetik tagjai és
azok emléke iránt  hangsúlyozta
köszöntõjében Dénes Sándor alpolgármester.
Az elkészült, mintegy 200 négyzetméter alapterületû létesítményt
Tárnok Ferenc, a polgármesteri hivatal Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoportjának vezetõje mutatta be, majd a történelmi egyházak képviselõi, dr. Páhy
János plébános, Deme Dávid
evangélikus és Hella Ferenc református lelkész szentelték fel, illetve
áldották meg a temetõ központjában az új ravatalozót.

Negyvenhét megújult parkolóhely a Rózsa utca 22-ben, húsz
vadonatúj a Munkás utca 5-7.
szám alatt, 33 millió forintos beruházás: ez az idei évi mérlege a
Keleti városrész parkolási helyzetének. Bizzer András, a választókörzet önkormányzati képviselõje tájékoztatta lapunkat a 33
millió forintos költséggel megvalósított, a gépkocsi tulajdonosok
egyik fõ gondját-baját nagymértékben enyhítõ beruházásokról.

rülete, hiszen a kutyák így érzik
igazán jól magukat. Fontosnak
tartom kiemelni, hogy mind a Keleti városrész területén, mind
Nagykanizsán folytatni fogjuk a
kutyafuttatók építését és kutyaürülék-gyûjtõ edények kihelyezését, amennyiben Nagykanizsa lakosságától, Fideszes képviselõtársaimmal együtt bizalmat kapunk a
munkánk folytatására. Számos
tervem áll készen a kutyafuttatók
számának növelésére, játszóterek
kibõvítésére, járdák felújítására
és a közvilágítási problémák megoldására  zárta mondandóját
Bizzer András.
Dr. Papp Attila

P.A.

B.E.

Nem túlzás azt írni, a kutyás
társadalom évtizedek óta várta
ezt a napot. Ma valósággá vált a
kutyások régi óhaja: végre birtokba vehették kedvenceikkel
Nagykanizsa elsõ kutyafuttatóját. Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, városunk polgármestere, a szintén kutyás gazdi
Dénes Sándor alpolgármester és
Bizzer András, a Keleti városrész
önkormányzati képviselõje közösen vágta át a nemzetiszínû
szalagot, és adta át a futtatót a
szép számmal összegyûlt elsõ
próbálkozóknak.
sával elkészülhetett ez a 2,7 millió forintból megvalósult beruházás. Ez az összeg teljes egészében
az ebrendészeti hozzájárulásból
lett elkülönítve, ugyanis a város
vezetése tartja a kutyás társadalom felé tett azon ígéretét, hogy a
beszedett hozzájárulást az utolsó
fillérig az állatok jólétére, a kutyatartók komfortjának növelésére fogja fordítani. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy már a
tervezést is lakossági fórumok
elõzték meg, és a több lehetséges
helyszín közül így került kiválasztásra a Péterfai utca eleje.
Meghallgattam választóim azon
kérését is, hogy lehetõleg minél
nagyobb legyen a futtató alapte-

Új parkolók
a keleti
városrészben

 A Rózsa utca 22. szám alatti
gépkocsi parkoló régebben buszmegálló funkciót töltött be  idézi
fel Bizzer képviselõ.  Nagyon
sok lakossági visszajelzés érkezett
a körzetembõl, hogy legyen végre
rendbetéve ez a parkoló. És ez
persze nem csak egyszerûen a
beállóhelyek kijelölését és felfestését, hanem az egész parkoló újraaszfaltozását is jelentette. Sõt,
mivel a mellette lévõ autóbuszmegálló gyalogjárdája keskeny
volt, azt is kiszélesítettük, illetve
ezt a járdaszakaszt meg is hoszszabbítottuk a lakossági kérésnek
megfelelõen. Így most a következõ járdaszakaszra teljes egészében
rácsatlakozó gyalogjárdával is
büszkélkedhetünk. Az emberek kívánságára láttam neki a most elkészült parkoló kilobbizásának. Fideszes képviselõtársaim támogatásával állhattunk neki a parkoló
megépítésének, ami 15,3 millió
forintos összköltséggel készült.
A Munkás utca 5-7. számú
házcsoportnál további 20 vadonatúj parkolóhely került kialakításra, sõt, fel sikerült újítani a házat körülölelõ parkoló utat is: teljesen új aszfaltréteg került rá. Itt
16,8 millió forintos beruházásról
beszélünk. Amennyiben felhatalmazást kapok a Keleti városrész
lakóitól a képviselõi munkám
folytatására, akkor további, nagy
értékû beruházások megvalósulását ígérhetem. Számos tervem áll
készen a kutyafuttatók számának
növelésére, játszóterek kibõvítésére, járdák felújítására és a közvilágítási problémák megoldására is.

Kutyafuttatót adtak át a Péterfai utcában

 Számos egyeztetésre, de mindenekelõtt erõs lobbi-tevékenységre volt szükség ahhoz, hogy a
mai napon a kutyás gazdik birtokba vehessék kedvenceikkel a
Péterfai utca szomszédságában
megépült, ezer négyzetméteres
futtatót, Nagykanizsa elsõ kutyafuttatóját  idézi fel a létesítmény rövid történetét Bizzer András, a körzet önkormányzati képviselõje.  A tervezés folyamatában még nem volt egyértelmû,
hogy egy ekkora futtató fog épülni, de én az egyeztetések során folyamatosan a minél nagyobb alapterületért szálltam síkra. A végén
megérte a belefektetett munkám,
hiszen a Fidesz frakció támogatá-
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Dénes Sándor polgármester:

Jövõt építünk, a múlt értékeire alapozva

Nagykanizsa jó úton indult el
az elmúlt években. Megtalálta
vízióját és céljait, mert azokra az
erényeire és erõsségeire támaszkodott, amelyek a sajátjai, amelyek a hagyományából fakadnak. Ezért fontosnak tartom,
hogy e szemléletmód által kialakított munka folytatódjon a jövõben is, a sikeres jövõnek ez lehet a garanciája a városunkban
 mondta el Dénes Sándor,
Nagykanizsa társadalmi megbízatású alpolgármestere, a Fidesz-KDNP nagykanizsai polgármesterjelöltje, azóta már
ténylegesen megválasztott polgármestere, a Demokratának,
hangsúlyozva, hogy a fenti szemlélet konkrét fejlesztésekben is
kézzelfoghatóvá vált.
 Alpolgármester úr, mit tart a
városvezetés legnagyobb erényének, legfontosabb vívmányának az
elmúlt években?
 Számomra az elmúlt négy év
jó példája bebizonyította, hogy akkor mûködik eredményesen egy
városvezetés, ha nyugodt légkörben folyik a tervezett munka és
hosszú távú, stratégiai gondolkodás jellemzi. Úgy gondolom, hogy
egy város életében, mint akár a családok életében is, a legfontosabb
az, hogy igazi közösségként tudjon
létezni. Vagyis legyen tisztában a
múltjával, identitását abból az erõbõl merítse, amit mások számára
nyújtani tud, és ismerje azokat a
képességeit, amire támaszkodva
építheti a közös jövõt. Persze fontos elõfeltétel, hogy szülessen meg
ez a közös jövõkép is, természetesen az említett értékekre alapozva.

 És úgy véli, Nagykanizsa ilyen
város?
 Sok érdeme van ennek a városnak, és sajnos sok gátló tényezõt hordoz magában. De látom azt
a fejlõdést, ami a pozitív irányba
viszi, mert ténylegesen ezen érdemekre épít, köszönhetõen az elmúlt évek megváltozott városvezetõi szemléletének. Korábban
sokszor azért szerepelt Nagykanizsa a médiában, mert sikertelen
volt, vagy egyes botrányok feszítették a kedélyeket. Ma sokkal inkább a beruházások, a megújulás
és a fejlesztés okán kerülünk a
nyilvánosság elé, ami a Kanizsán
élõk lelkületére is gyógyír. Az érdemeink, a hagyomány öröksége,
értékei pedig a stratégiai gondolkodásnak köszönhetõen egyre
több ember számára világlik ki.
Gondolok itt a helyi termékek és
kézmûves termékek felértékelõdésére, a munka szeretetére, a határon átnyúló történelmi, kereskedelmi és kulturális kapcsolataink
újjáéledésére, a térségi logika elismerésére. Mindez a mi múltunkból
fakad, mint ahogy a város polgári
és kulturális értékei is. Ha ezek
szóhoz tudnak jutni, ha teret kapnak, valóban virágozni kezdenek.
Ez történt nálunk is. Újra indult a
híres kanizsai piacon a környékbeli helyi és kézmûves termelõket
helyzetbe hozó vásár, a Vásár(olj)
Kanizsán! Ennek célja az itt élõ
emberek munkájának megbecsülése, az itt megtermelt termékek
elõnyben részesítése. Mert egészségesebb, és mert ide fordítódik
vissza az elköltött kereset. Vagy
gondolok itt azokra a sikeres pályázatokra és együttmûködésekre,

amelyek a hátáron átnyúló horvát
és szlovén városokkal együtt, de a
térség településeit is helyzetbe
hozva valósultak meg. Akár a kerékpáros fejlesztést, akár a turizmus más aktív területeit említhetem itt, mindegyik elindított egy
sikeres pályát, amit fontosnak tartok, hogy folytatódjon.
 Milyen fejlesztések lendítették
elõre a város és a környék gazdaságát?
 Az elmúlt években több, a városban és a térségben élõ polgár
életét pozitívan érintõ beruházás
történt. 1,5 milliárd forintból megszépült a városunk fõtere, az Erzsébet tér, mely méltó helyszíne
több nagyszabású rendezvénynek
és fesztiválnak. Többek között a
Város Napja és a Bor- és Dödöllefesztivál talált otthonra ezen a
helyszínen, amely utóbbi remélhetõleg bekerül a Magyar Értéktár
gyûjteményébe is. Kanizsa belvárosa tehát látványossággá, turisztikai értékké vált, amit az itt élõk is
újra megszerettek. Sokan sétálnak
le a térre, beszélgetnek, de a környékbeli szolgáltatók is éledezni
kezdtek emiatt, új lehetõséget lát-

javuljon a hozzánk tartozó több
mint százezer ember egészségügyi
ellátásának a színvonala. Három
mûfüves pálya épült, melyek a
gyermekek és a felnõttek egészséges életmódját szolgálják, a mindennapos testnevelést is segítik.
Persze a felsoroltakon kívül az intézményeink, útjaink, kerékpárútjaink, járdáink és játszótereink is
megújultak. Ennek a munkának az
elismeréseként értékelem így azt
is, hogy október folyamán az
Eximbank Nagykanizsán kíván új
irodát nyitni, amit a fejlõdésünkbe
vetett hitük jelének látok.
 A beruházásokon túl nagyon
fontos a munkahelyek teremtése és
megõrzése, ezen a területen mi történt az elmúlt ciklus idején?
 Az elmúlt években több száz
munkahely jött létre Nagykanizsán. Az ipari parkba betelepülõ
mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett ki kell emelni az olasz
tulajdonú DAB Production Hungary Kft. vízszivattyúkat gyártó
üzemét, mely 150 fõt foglalkoztat.
A kanizsai, új munkahelyeket teremtõ vállalkozásokat  saját programunk alapján  támogatással és

va a felújításban. Így tágabb értelemben, akár még gazdaságfejlesztési célokat is szolgál ez a rehabilitáció. Emellett elkészültünk egy
nagyszabású csatorna beruházással, amit tizenkét, a városunkhoz
közeli településsel együtt valósítottunk meg, és a szennyvíztelep
rekonstrukciója is megtörtént. Jelentõs összegbõl, 4 milliárdos fejlesztéssel korszerûsítettük a Kanizsai Dorottya Kórház sürgõsségi
ellátását. Utóbbi fejlesztések alapjaiban járulnak hozzá ahhoz, hogy

telekár kedvezménnyel segítjük. A
következõ öt évben fontos lenne
folytatni a megkezdett sikeres
munkát, hiszen a célunk, hogy
Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi és kulturális központ,
vonzó valamint befogadó város legyen Magyarország délnyugati kapujában. Ezeket kizárólag közös
munkával, a kormánnyal, a parlamenti képviselõvel, a megyével, az
önkormányzattal és Nagykanizsa
polgárainak együttmûködésével
tudjuk elérni.
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 Milyen feladatok és folyamatok a jövõ legfõbb célkitûzései?
 Az egyik legfontosabb, hogy a
következõ uniós ciklusban a vállalkozásfejlesztõ és gazdaságfejlesztõ forrásokból minél többet sikerüljön megszereznünk, ezáltal a
városunk fejlõdését elõsegíthetjük.
Ez év tavaszán fogadta el a közgyûlésünk a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, ennek
mentén szeretnénk haladni, bevonva a vállalkozásokat a tervezésbe
is, természetesen az itt meglévõ
szakmai értékekre és hagyományokra építve. Csak akkor lehetünk sikeresek, ha a pályázatok az
itteni igényekkel összhangba kerülnek kiírásra. Ez döntõ tényezõ.
De ne felejtsük, hogy kedvezõ
földrajzi elhelyezkedésünk és közlekedési csomópont mivoltunk kö-

telezõen logisztikai központnak
kínálja Nagykanizsát. Ehhez viszont komoly infrastruktúrával ellátott, beépítésre alkalmas ipari területeket kell kialakítanunk, mivel
a meglévõk lassan elfogynak.
Azonban figyelnünk kell arra is,
hogy megfelelõ létszámban álljon
rendelkezésre szakképzett munkaerõ, így a szakképzés megerõsítése
is hosszú távú kérdés. És mivel
Nagykanizsa fejlõdését a térségben gondolkodva képzeljük el, hiszen városunk egy olyan ipari övezet része, amely összekapcsolja a
dél-németországi, ausztriai és
észak-olaszországi iparvidéket,
ezért nyitott gondolkodással fordulunk lehetséges partnereinkhez,
ismerve erõsségeinket, munkálkodva a gyengeségeinken. A céljaink eléréséhez azonban elengedhe-

tetlen az eddigi munka folytatása.
Csak így tehetjük lehetõvé, hogy
Nagykanizsa otthont teremtsen
minél több polgár számára, akik
munkát, megélhetést találnak,

Égetõproblémák
 nem kell füstölögnünk más tüze miatt
Kertészkedés vagy épp lakókörnyezetünk rendbetétele során rengeteg növényi hulladékot halmozunk fel, legyen az fû,
avar vagy gallyak. Az élelmesebbek (újra)hasznosítják a
zöld javakat komposztálással, a legtöbben viszont rögvest
megválnak tõle, például kukába tömik vagy elszállítják. A
legbeváltabb módszer viszont a
zöldhulladék helyben történõ
elégetése. Azaz, abban az esetben, ha mindez jogilag engedélyezett.
Elöljáróban leszögezhetjük:
tilos a légszennyezés, továbbá a
levegõ olyan mértékû terhelése,
amely
légszennyezettséget
okoz.
Köztudott, hogy bárminemû
égetés során a levegõbe szennyezõ-anyagok kerülnek, melyek súlyosabb esetben  szmogot okozhatnak. Ennek megelõzése érdekében született meg a levegõ védelmérõl szóló központi jogszabály,
amely egyértelmûen megtiltja
egész évben bármely anyag nyílt
téren engedély nélkül történõ égetését.
A szabály megszegõire tetemes
bírságot ró ki a kormányrendelet,
melynek mértéke bizonyos esetekben 100.000, de akár 300.000 Ft is
lehet.
Ám nemcsak a levegõ védelmérõl szóló kormányrendelet foglalja

keretek közé az égetés tilalmát.
Mivel a jogszabályaink lehetõséget biztosítanak az önkormányzatok részére az avar és kerti hulladék égetés további szabályozására,
a város közgyûlése egyik rendeletében az avar és a kerti hulladék
égetési rendjét szabályozta helyben  mondta Bakonyi Tamás, a
Közterület Felügyelet csoportvezetõje, akit az említett önkormányzati rendelet közérthetõ részletezésére kértünk.
Tettük mindezt azért, mert beköszöntött az október, mely idõszaktól kezdõdõen lehetõség nyílik a növényi hulladékok elégetésére.
Október 6-án és 7-én már lehet
eltüzelni az imént említett növényi hulladékokat. Azonban nézzük át részletesebben a fenti szabályozást. Általánosan érvényes
valamennyi városrészre, hogy
közterületen bármilyen hulladékot égetni egész évben tilos. További általános szabályként alkalmazza a rendelet mind a külterületi, mind a belterületi ingatlanokra vonatkozólag, hogy minden év május 1. napjától kezdõdõen egészen szeptember 30.
napjáig tilos a növényi hulladékok égetése.
Látóhegy, Förhénc, Cserfõ,
Szentgyörgyvári-hegy, Kis és
Nagybagolai hegyen, valamint a
további külterületnek számító
ingatlanok esetében október 1-

tõl lehetõség nyílik, egészen a
jövõ év április 30. napjával bezárólag, hogy bármely munkanapon és munkaszüneti napon a
növényi hulladékot elégethessék.
 Mi a helyzet a belterületi ingatlanok esetében?
 Ez esetben szigorúbb szabályozás van érvényben, a város
központjában azonban még szigorúbb. A Király utca mindkét
oldala  Kalmár utca mindkét
oldala  Magyar utca páros oldalán a 26. házszámtól délre esõ
ingatlanok  Garay utca páros
oldala  Petõfi utca mindkét oldala  Huszti tér  Eötvös tér 
Kórház utca  Kossuth tér - Liget utca  Tripammer utca  Erdész utca mindkét oldala  Ady
Endre utca páros oldala a 80.
házszámtól északra és a páratlan
oldala a 83. házszámtól északra
 Nagyváthy utca és Zárda utca
mindkét oldala, valamint a Zrínyi utca mindkét oldala által határolt területen belül két idõszakban, március 1-30. között és
október 1-30. között lehet növényi hulladékot égetni. Pontosabban ezen két rövid idõszakon
belül is csak a hét elsõ két munkanapján. Az engedélyezett napokon reggel 8 óra és este 18 óra
között lehetséges az égetés, és
az emberi tartózkodásra szolgáló épületektõl legalább 25 méteres távolságban.

5

gyermekeket nevelnek és gyarapítják a várost. Ez a sikeres jövõ garanciája.
Magyar Demokrata
A városközponttól kívül esõ,
belterületi ingatlanok esetében
hasonló a szabályozás, azonban
itt a jogszabály hosszabb idõszakot jelöl meg a növényi hulladékok elégetésére. Az engedélyezett idõszak január elsejétõl április 30-ig, valamint október 1-tõl december 31-ig tart. A
hét elsõ két munkanapján reggel 8 órától este 18 óráig szabad égetni, szintén az emberi
tartózkodásra szolgáló épülettõl legalább 25 méteres távolságra.
A Közterület Felügyelet csoportvezetõje szerint az állampolgárok nagyobb része ismeri a szabályozást, alkalmazkodtak is
hozzá. Az elmúlt években ugyan
több alkalommal fordult elõ szabályszegés, mára mindez fokozatosan csökkent. Leginkább lakossági bejelentést követõen indult
eljárásban tartottak ellenõrzést. 
A helyszínen a közterület felügyelet munkatársai mérlegelnek, ekkor helyszíni bírság kirovását, vagy közigazgatási eljárás
lefolytatását kezdeményezhetik.
Csekély mértékû szabálysértés
esetén figyelmeztetéssel is élhetnek.
Ha pedig valaki gumit, kábelt,
vagy más hulladékot éget el nyílt
téren, abban az esetben már a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség jár el, nagyobb bûzkibocsátás esetén pedig a Járási Hivatal. E két hatóság jóval súlyosabb szankcióval tudja büntetni az
elkövetõket.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A tudatos vásárlásról

a Belvárosi Bóbita Bölcsõde
Mindszent havának 9. napján,
azaz október 9-én. A hagyományõrzõ nap szakmai mûhelylyel kezdõdött, ahol kisgyermeknevelõk, és óvodapedagógusok
kutatták a hiteles hagyományápolás útjait dr. Józsa Éva egyetemi docens, mûvészetpedagógus
vezetésével.

Emellett pedig a fogyasztóvédelmi érdekérvényesítésrõl hallhattak elõadást csütörtökön az
érdeklõdõk a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban.

Varázslatos idõutazásra invitálták a nagy számban megjelent kicsiket és nagyokat, amelynek elsõ
állomása egy egykori használati
tárgyakat felvonultató kiállítás
volt. Dénes Sándor alpolgármester
megnyitója után népi játékok, és
régies ízek várták az érdeklõdõket.
A Honvéd Kaszinó tükörtermében,
a színes játszóházban mesesarok,
kukoricamorzsolás, csigafuttatás,
babzsákkal célbadobás, lovacskázás, csuhéfigura készítés és egyéb,
a témához kapcsolódó szórakozási
lehetõség színesítette a szülõk és
gyermekeik délutánját.
A program a Nagykanizsa Megyei Jogú Város funkcióbõvítõ fejlesztése  Belvárosi akcióterületi
terv II. ütem" (NYDOP - 3.1.1/B113-k-2013-0006.) címû városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek
támogatásával került megrendezésre. Hagyományápolás hídjai 
múlt, jelen, jövõ NYDOP 
3.1.1/B1-13-k-2013-0006-PA-5 jelû pályázat.

A Ligetváros szociális célú rehabilitációja (NYDOP-3.1./B213-K2-2013-0002) programsorozat keretében, az Életmeder Alapítvány szervezésében megrendezett eseményrõl Szõkéné Hajduk
Andrea fõszervezõ adott tájékoztatást. Elmondta, a projekt jóvoltából november végéig kéthetente
tartanak különbözõ elõadásokat,
több témakörben: az egészséges
életmódtól, a klímaváltozáson keresztül számos szakterületet érintenek majd.
Ezúttal a fogyasztói érdekekrõl,
és a körültekintõ vásárlásról adott
tájékoztatást fogyasztóvédelmi
szakember. Horváth Marianna arra is felhívta a megjelentek figyelmét, hogy a netes vásárlásnak milyen veszélyei vannak, amik miatt körültekintõnek kell lenni. Az
üzletben történõ vásárlás kapcsán
pedig a szavatossági idõre, és a különbözõ fogyasztói jogokra is rávilágított.
Legközelebb, két hét múlva csütörtökön a vállalkozói foglalkoztatás témájában szerveznek elõadást,
amire mindenkit szeretettel várnak.

A hagyományápolás
hídjain keltek át
A Magyar Népmese Napja alkalmából Ruca-ruca kukorica
címmel hagyományõrzõ családi
játszódélutánra hívta a családo-

kat  a városrehabilitációs projekt Programalapjának keretében nyert támogatás jóvoltából 

Két keréken a jövõ felé
Finisébe érkezett Cycle in a
Network elnevezésû nemzetközi projekt, melynek keretében workshopot tartottak a
Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központban. A
Magyarország-Horvátország
IPA Határon átnyúló Együttmûködési Program keretében
két magyar és két horvát település önkormányzatai, szervezetei fogtak össze a kerékpáros és a turisztikai fejlesztésekért. A közel 2 millió
eurós költségvetésû pályázat
fele Nagykanizsán valósul
meg.
Az október 7-én tartott workshop elsõ elõadója Breznovits István, a Nyugat-Dunántúli regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója volt. Prezentációja bõ áttekintést adott régiónk és Zala megye
kerékpáros terveirõl. Õt Magyar

2014. október 16.
Zsuzsanna, a Magyar Turizmus
Zrt. Belföldi Igazgatóságának termékmenedzsere követte, aki a hazai aktív turizmus jelenlegi helyzetérõl és jövõjérõl tartott elõadást.
A Horvátországot érintõ kerékpáros turizmus fejlesztési lehetõségeirõl Rudi Grula, a Muraköz Megyei Turisztikai Hivatal irodavezetõje adott tájékoztatást. A nemzetközi pályázat projektmenedzsere,
Holczinger Melinda a 2013 márciusától 2014 október végéig tartó
projekt eredményeit mutatta be,
melyek között kerékpárutak építé-

se, közutak burkolatának részleges
felújítása, trekingpálya és látogatóközpont kialakítása is szerepel.
Ezt egészítik ki a kerékpáros útvonalak tájékozódási, információs
pontjai, marketing anyagok, valamint fesztiválok és rendezvények a
kerékpáros turizmus jegyében. A
pályázat gyümölcseit nem csak
Nagykanizsa, Zalakaros, Kapronca és Csáktornya lakói, de a hozzájuk látogatók is élvezhetik eztán.
A tartalmas rendezvény levezetõje dr. Birkner Zoltán, a Pannon
Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója volt. A turisztikai és önkormányzati szakemberek mellett szép számban megjelentek kerékpáros szervezetek
képviselõi is, akik szakmai egyeztetésével zárult a workshop.

A határokon átnyúló
együttmûködés
jegyében

Az Európai Bizottság, valamint az INTERACT Program
kezdeményezése által az Európai Együttmûködés Napját az
egész kontinensen rendezvények
sorával ünnepelték. Ennek keretében nálunk sem maradhatott
el a Közös határon, közelebb

egymáshoz jelmondatának jegyében több, a határon átnyúló
együttmûködési program. Így a
Szlovén Köztársaság Fejlesztési
és Európai Kohéziós Politikáért
felelõs Kormányhivatala, amely
a Szlovénia-Magyarország 20072013 közötti programidõszakban az Irányító Hatóság szerepét
tölti, töltötte be, Falusi Turisztikai Napot szervezett Magyarszerdahelyen.
A szlovén és magyar résztvevõk
megtekinthették a házigazda települést, ahol a Szlovén Köztársaság
Fejlesztési és Európai Kohéziós
Politikáért felelõs Kormányhivatala az 5 Postakocsi és a Kézmûves
Akadémia 2 címû projektek partnereivel együttmûködésben egész
napos programot szervezett. A
résztvevõk, érdeklõdõk többek között megmérettethették magukat
az úgynevezett paraszt-olimpián,
részt vehettek különbözõ kézmûves mesterségek bemutatóján,
megtekinthették a falut lovaskocsin, fotó-szafarin versenyezhettek
és igazi, helyi specialitásokkal
spékelt helyi ebédet kóstolhattak
cigányzene kísérettel.

Sikeresen zárult a
VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház
egészségvédelmi
programja
Tíz hónapon át tartó programsorozat valósult meg a
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház szervezésében, melynek
célja a résztvevõk egészséges
életvitelének megõrzése és megreformálása volt.
A TÁMOP-6.1.2-11/1-20120915 azonosítóval rendelkezõ A
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház az egészségért! Egészségvédelmi programja címû pályázat
keretében 9 696 680 forint támogatásban részesült a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Háza. A
több mint 400 résztvevõ egészségtudatos életmódját ösztönzõ projekt megvalósítására 2013 szeptemberétõl 2014 augusztusáig volt
lehetõség. A programok  többek
között Szendi Gábor egészséges
étkezésrõl tartott elõadásának köszönhetõen is  rendkívül sikeresek és népszerûek voltak. Az elõadások során, a pályázat keretén
belül beszerzett konyhai eszközök
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segítségével, készíthették el a
résztvevõk az ételeiket.
Az 1993-ban alakult VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
legfontosabb feladata az, hogy segítséget nyújtson az országos vasutas rendezvények szervezésében,
pénzügyi lebonyolításában. 2004ben a MÁV Rt. a szakszervezetek,
valamint a VOKE közös stratégiai elképzeléseinek nyomán egy
közmûvelõdési, oktatási, és szabadidõs tevékenységeket ellátó
regionális központi szervezet jött
létre, amely az egész ország területén dolgozó aktív, nyugdíjas
vasutasok és családtagjaik számára elérhetõ, minõségi, szórakozást, tanulást, pihenést és érdekképviseletet segítõ szolgáltatási
rendszert hozott létre.
A rendezvénysorozat a rendszeres testmozgást elõsegítõ szabadidõs programok megvalósításával foglalkozó elõadásokat, valamint az egészséges táplálkozást, illetve energiaegyensúly
megtartását magába foglaló
egészségnapokat jelentette. Ezen
alkalmak során az egészség védelmében vett ételek szerepérõl,
az étkezés és a betegség kapcsolatáról, valamint a cukorbetegség
megelõzésérõl és helyes étrenddel való kezelésérõl nyújtottak az
elõadók mélyebb betekintést. A
csoportfoglalkozások keretén belül részletesen foglalkoztak különbözõ önfejlesztõ módszerekkel, erõszakmentes kommunikációval, alternatív pszichés módszerek gyakorlásával, továbbá
örömfejlesztõ jógával is  tájékoztatta lapunkat Kovácsné
Hajdu Csilla.

Kontroll-Lájk 
Biztonságban a
hátrányos helyzetû
gyermekek
A Zöld Élettér Egyesület 2005.
január 15én kezdte meg mûködését Nagykanizsán. Lackenbacher Szilvia elnök az egyesület
céljáról többek között elmondta:
az emberi jogok érvényesülésének az elõsegítésével hozzájárulni a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok életkörülményeinek javításához, a roma népesség integrációjához.
 Egyesületünk a lehetõségeihez mérten mindig próbál pályázatokat benyújtani. Így valósult
meg a TANDEM Fejlesztési Alap

támogatásával a KontrollLájk elnevezésû, biztonságos internetezési szokások kialakítását segítõ programsorozatunk is. A projekt fõ célkitûzései között az is
szerepel  részletezte az elnök,
hogy a kreatív, ismeretbõvítõ, figyelemfelhívó programok során
ismereteket nyújtsunk az internet
lehetõségei mellett, annak veszélyeirõl is a hátrányos helyzetû
gyermekek, fiatalok és szüleik
számára A program komplex módon kívánja kezelni az internetfüggõség és a nem biztonságos
használatának témakörét.
Ennek érdekében az egyesület
kliensi köréhez tartozó, eddigi
szolgáltatásait igénybe vevõ
gyermekek és felnõttek számára
prevenciós jellegû foglalkozásokat tartunk. Ezzel párhuzamosan,
szeptemberben és októberben a
három legjelentõsebb hátrányos
helyzetû tanulói mutatóval rendelkezõ általános iskolában közremûködünk a prevenciós órákon.
A Biztonságos Internet Sátor
címû rendezvényt szeptember
12én tartottuk a Dödölle Fesztivállal párhuzamosan. Sátrunk
internet hozzáférési pontként is
üzemelt, kereshettek bennünket
szülõk, nagyszülõk, kamaszok,
kisgyermekek és kisgyermekes
családok is. A személyes tanácsadás mellett hostesseink készséggel segítettek a kérdések megválaszolásában.
A projekt az Ökumenikus Segélyszervezet TANDEM Fejlesztési Alap pályázati programja, valamint a VELUX Alapítványok támogatásával és a DanChurchAid
közremûködésével valósul/valósult
meg.

Hulladékot és PET
palackot gyûjtöttek
Második, egyben záró szakaszához érkezett a Piarista Ökollégium Játsszunk zöld lapokkal! projektjének rendezvénysorozata, mely 2014 szeptembere és 2015 februárja között zajlik.
Ebben a programszakaszban
valamennyi elõadás, foglalkozás
egy-egy ökológiával kapcsolatos
világnaphoz illeszkedik. Az autómentes nap alkalmából dr.
Klein Ákos biológus, a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány képviselõjének elõadását hallgatták
meg a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázi-

um diákjai. Míg a hulladékgyûjtés nemzetközi napja alkalmából
a piarista iskola tanulóival megtisztították intézményük környékét, egyben erre a napra szervezték a PET palackgyûjtõ akciójukat is.

Újabb fejlesztések a
magyarszerdahelyi
Fogyatékosok
Rehabilitációs
Intézetében
Európai Uniós forrásból és a
Magyar Állam támogatásából
újabb fejlesztésre kerül sor a
magyarszerdahelyi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézetében.
A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság, mint a magyarszerdahelyi Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézete és Otthona fenntartója pályázatot nyújtott
be Zalai Autista Farm létrehozása
elnevezéssel. A benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek
ítélték, így 2014.07.15-én már
meg is kötötték a támogatási
szerzõdést. A nyertes projekt
összköltsége 66.000.000 Ft, a támogatás mértéke 100 százalékos.
A pályázat egyik célja, hogy az
intézmény ne csak a munkaerõ teremtésében szolgálja a környék
fejlõdését, hanem az állami intézményi önellátás, önnfenntartás területén is hasznosítsa ezt az új tevékenységet.
Az uniós pályázatnak köszönhetõen 80 négyzetméter alapterületû üvegház épül a zöldség és
növénypalánták számára, továbbá hagyományos falusi udvar,
pajta, baromfiudvar, konyhakert, sertés telep kerül kialakításra. Új eszközök beszerzésére
is sor kerül és nagy hangsúlyt
fektetnek a komplex akadálymentesítésre is. A fejlesztés várható eredményeként összesen 11
munkahelyet hoznak létre, ebbõl
öt munkahelyet az autisták számára, a közeli településeken élõ
megváltozott munkaképességû
személyeknek pedig hat új
nyolcórás munkahelyet hoznak
létre. A TIOP-3.2.4-13/1-20130010 azonosítószámú projekt
várható befejezésének idõpontja: 2015.05.31.
A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és
hazai központi költségvetési
elõirányzatból vissza nem térí-

tendõ
meg.

támogatással

7
valósul

A természeti
katasztrófákról
A Játsszunk zöld lapokkal!
szlogent viselõ kezdeményezés keretében jövõ év február végéig 75
zöld megoldásokat ismertetõ rendezvényen vehetnek részt az érdeklõdõk a Piarista Ökollégiumban.
Ezúttal a Természeti katasztrófák csökkentésének világnapja adta apropóját annak az elõadásnak,
melyet Óvári Miklós biológus, a
Zöld Zala képviselõje tartott az intézmény falai között. A vendégek a
Rozgonyi úti iskola nyolcadikos
osztályai voltak, akik az elmúlt
idõszak erre rímelõ történéseirõl és
azok hatásairól, megelõzésének lehetõségeirõl hallhattak ismertetõt.

Fórum a Zöld
energia jegyében
A Pannon Egyetem kanizsai
kampuszán a múlt hét vége a
zöld energia jegyében telt. Fórum zajlott azzal a céllal, hogy
teret adjon az ezt érintõ újkeletû
fejlesztések témának, valamint
lehetõséget biztosítson az ebben
jártas vezetõ szakemberek
együttmûködésére. Minderre
egy támopos projekt adott lehetõséget a Zöld Energia - Felsõoktatási ágazati együttmûködés
a zöld gazdaság fejlesztésére az
energetika területén címmel.
Bevezetésként a projekt fõirányvezetõje, prof. dr. Mizsey Péter beszélt a Tudásklaszter létrehozásáról,
melyet több, a témába vágó angol
nyelvû elõadás követett három szekcióban, Német Andrea, Lídia Cucek
és dr. Petar Sabev Varbanov elnökletével, hazai és külföldi elõadókkal.
Az egész projekt, illetve a nap távolba mutató célja, egy, a zöld energia ágazatban érdekelt szervezetek
összefogásával mûködõ versenyképes szakmai hálózat létrehozása.
Egy olyan szervezeté, amely egy bázisba összpontosítja a zöld energiatudást, s mindezt továbbfejleszti a
hazai és külföldi akadémiai szféra
szereplõinek közremûködésével és
az ipari partnerek igényeinek figyelembevételével. Tehát a terv az ágazati kutatás-fejlesztés hálózatosítása,
a képzési portfóliók specifikálása és
a kapcsolódó hallgatói szolgáltatások továbbfejlesztése.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Edlitzi diákok
Szepetneken

Az ausztriai edlitzi iskolából
érkeztek diákok a szepetneki Királyi Pál Általános Iskolába. A
13 és 14 év közötti gyerekek magyar és német órákat látogattak,
kipróbálták a lábtoll-labdát, magyar dalokat és néptáncot tanultak. Ezzel is erõsítve egy már
fennálló, két évtizede tartó kapcsolatot.
Egy Európai Uniós, Grimmenstein egykori polgármestere által
koordinált pályázat keretében edlitzi diákok érkeztek Szepetnekre,
a Királyi Pál Általános Iskolába.
Ahogy a község polgármestere,
Vlasicsné Fischl Timea elmondta,
Grimmenstein és Szepetnek húsz
éve már, hogy testvér-települések
 innen ered a kapcsolat az iskolák
között is. Évente három-négy alkalommal szerveznek közös programokat, így e sokrétû kapcsolat keretében diákok már korábban is érkeztek az intézménybe, illetve a
szepetneki iskola tanárai és diákjai
is tettek már látogatást náluk.
Most az edlitzi diákok utaztak
ide egy napra. Az iskolában magyar és német órákon vettek részt,
megismerkedtek a lábtoll-labda
alapjaival, a helyben tanulókkal
közösen énekeltek magyar és német dalokat és ízelítõt kaptak a
magyar néptánc alapjaiból is.
 Kitüntetett helyzetben vagyunk ezzel a kapcsolattal, és
megtisztelve érezzük magunkat,
hogy van olyan közösség és iskola
Ausztriában, ahol idegen nyelvként a magyart választották. Az iskolaigazgató és az egykori polgármester  akik most elkísérték az
edlitzi gyerekeket  szintén tanulnak magyarul  vette át a szót a
szepetneki iskola igazgatója,
Dobri Katalin.
Az igazgatónõ kiemelte: a mostani látogatáshoz az alapot az szolgáltatja, hogy a szepetneki Királyi
Pál Általános Iskola német nemzetiségi nyelvet oktató intézmény,
ahol heti öt, illetve hat órában tanulnak a gyerekek németül. A

nyelvoktatás mellett pedig a helyben élõ német nemzetiség hagyományaival, szokásaival és kultúrájával is megismerkednek az intézmény tanulói, mellyel a német
nyelvoktatást egészítik ki.
 A mostani látogatás azért is jó
a gyerekeknek, mert a személyes
kapcsolatokkal egy más síkra helyezhetõ a nyelvtanulás, magasabb
szintre emelhetõ a nyelvtudás 
hangsúlyozta az igazgatónõ.

Középpontban a
tehetséggondozás
A Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány több mint 20
éve zászlóshajóként vállal szerepet a hazai tehetséggondozásban. E tevékenység körében
majd egy héten keresztül, október 8-11. között akkreditált továbbképzés tartottak a Pannon
Egyetemen a középiskolai kistérségi matematikai tehetséggondozás témakörében.
A szakma jeles képviselõi iránymutatást adtak az iskolai tehetséggondozó szakkörök feladatsorainak összeállítására és versenyszintû feladatok megoldására. Ahogy
azt dr. Pintér Ferenc, az alapítvány
elnöke hangsúlyozta, a rendezvény
fontossága elvitathatatlan az oktatási rendszerben, pedagógusok,
szülõk és gyermekeik közös ügye,
ezért fontosnak tartják, hogy a térségben élõk folyamatosan tájékoztatva legyenek.

Indul az ezüstnet
és az angol tanfolyam

2014. október 16.
kezõket és majdani tanáraikat. Elmondta, a kezdeményezésnek köszönhetõen, melyet egy ötlettõl vezérelve vittek véghez, már több
százan ismerkedtek meg a net világával. Az idõsek és a fiatalok pozitív tapasztalatokat szereztek és barátságok is köttettek ebben a munkafolyamatban.
Dénes Sándor alpolgármester
kiemelte, generációk találkoznak
egymással és a padból kilépõ gyerekek tanárokká válnak.  Ha örömet tudunk okozni egymásnak, annál nagyobb boldogság nincsen és
a gyerekeknek öröm lesz, hogy
önökkel dolgozhatnak. A tanulás
oda-vissza mûködik, gyerekek is
tanulnak majd önöktõl  mondta
az alpolgármester.
Pácsonyi Imre, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója a kötelezõ közösségi szolgálat
részleteit ismertette. Kiemelte, abban bízik, hogy azok a diákok,
akik vállalták az oktatói szerepet,
talán a tanári hivatás felé is kacsintgatnak, hiszen szükség van a
jó nevelõkre. A tapasztalat, amit
ilyenkor szereznek a diákok nagyon értékes, különösen a mai világban, amikor a többgenerációs
családok száma egyre kevesebb.
Ezt követõen a tanfolyamok lebonyolításának részleteit dr. Szabados Gyula, a program koordinátora ismertette, majd bemutatta a
diákokat, akik közül a Dr. Mezõ
Ferenc-Thúry György Gimnázium
és Szakközépiskola Mezõ Ferenc
Tagintézményébõl tízen, a Batthyány Lajos Gimnáziumból pedig
tizenketten teljesítik így az 50 órás
közösségi szolgálatot.

Állatok Világnapja
a Sétakertben

Az önkormányzat és az Idõsek
Tanácsa által az esélyegyenlõségért program keretében meghirdetett Ezüstnet Kanizsa számítógépes képzés, és a Szenior Közösségfejlesztési program részeként
kiírt Bevezetés az angol nyelvbe
ünnepélyes megnyitójára került
sor a Medgyaszay Házban. A tanfolyamokra összesen több mint
kétszázan jelentkeztek.
A megnyitón Cseresnyés Péter
polgármester köszöntötte a jelent-

A Kertvárosi Óvoda már több
mint tíz éve minden októberben
megszervezi az Állatok Világnapi rendezvényét, amikor a város
óvodáinak nagycsoportosai töltenek el együtt egy délelõttöt.
Közel 550 gyermek játékos formában gyûjtötte be az információkat, melynek központi témája
az állatvilág volt.
Az intézmény elnyerte az örökös Zöld Óvoda címet és ennek jogán rendezték meg az Állatok Világnapi ünnepséget. Ahogy a Kertvárosi Óvoda vezetõje, Hartainé
Bobay Éva elmondta, mozgásos
feladatokkal várták a város óvodásait a Sétakertbe. Öt állomáson,

különbözõ vicces, játékos feladatokat kellett megoldaniuk, melyekkel a természet- és az állatvédelem
iránti elkötelezettséget szeretnék a
gyermekekbe oltani.
Délután pedig a pedagógusok és
a dadák ünnepelték meg az Állatok
Világnapját a Kertvárosi Óvodában,
ahol szintén a játéké, a jó hangulaté
és a természeté volt a fõszerep.

Miért jó palini
diák-nak lenni?

A nyári vakáció után, hogy
könnyebben vegyük az akadályokat, érdekes programokkal
színesítettük hétköznapjainkat 
kezdte beszámolóját Magyar Ferenc, az intézmény igazgatója.
 Egy délelõtt ellátogatott hozzánk iskolánk volt tanulója, Hóbár
Péter, aki cselgáncsozó tanítványaival látványos testnevelés órát tartott
az alsó tagozatos gyerekeknek. Mivel ÖKO ISKOLA címmel rendelkezünk, idén is szerveztünk papírgyûjtést. Nagy küzdelemben az elsõ
és a nyolcadik osztály gyõzött holtversenyben. A befolyt összeg a diákönkormányzat mûködését segíti.
A hónap közepétõl Balogh István Péter festõmûvész színes képei láthatók aulánkban. A kiállítást
a harmadik osztályos tanulók versekkel, dalokkal nyitották meg. A
nyolcadik osztályosok csapata ezzel egy idõben a Vasemberke Kupa
tizenkét órás akadályversenyen
vett részt, õk a dobogó második
fokára állhattak fel.
Megemlékeztünk Benedek Elekrõl és a népmese napjáról, ahol tanító és gyermek együtt mesélt és dalolt, valamint Kosztolányi Dezsõ
színes tintákról álmodott. Mi, itt a
Palini Általános Iskolában a színes
programokat nem csupán megálmodjuk, hanem meg is valósítjuk.
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Fidesz-KDNP: Köszönet a választóknak

 Szeretnénk köszönetet mondani minden egyes választónak, aki
elment vasárnap és leadta a voksát
a Fidesz-KDNP jelöltjeire. A pártszövetség soha nem látott gyõzelmet aratott Nagykanizsán, hiszen a
tíz körzetbõl, tíz képviselõje nyert
 kezdte a tájékoztatót Cseresnyés
Péter.
Hozzátette, a hétvégi eredmény annak a munkának az elis-

merése, amit az elmúlt nyolc évben végeztek, kiemelve az utolsó
négy évet, amikor polgármestert
és képviselõtestületi többséget is
adott a kormánypárt. A mostani
választás pedig egy folyamat része volt, a tavaszi országgyûlési
választási kampánytól az EP- választáson keresztül egészen a
mostaniig, mely nem lett volna
sikeres a képviselõk, a segítõk és
a választópolgárok nélkül. Kiemelte, az emberek az elmúlt
négy évben végzett nyugodt
munkát is értékelték.
 Most már a térség országgyûlési képviselõjeként és választókerületi elnökként is szeretnék
gratulálni a polgármester úrnak
és a mellette dolgozó kilenc kép-

viselõnek  mondta Cseresnyés
Péter.
 Hadd köszönjem meg képviselõtársaim és a magam nevében
is minden választónak, hogy eljöttek október 12-én szavazni.
Minden kanizsai polgár polgármestere szeretnék lenni, és szeretném folytatni azt a munkát, amit
elkezdtünk  vette át a szót Dénes
Sándor.
Újságírói kérdésre a polgármester elmondta, már jövõ héten sor kerül az alakuló közgyûlésre és két alpolgármesterrel szeretne dolgozni a jövõben, akiknek a nevét késõbb
közlik.
Kanizsa

Szüreti mustra a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban
Hagyományteremtõ szándékkal
tartottak Szüreti mustra címmel
Bor- és pálinka kiállítást a Kanizsa
Centrum Bevásárlóközpontban. A
rendezvény célja, hogy ápolja és
bemutassa a magyar vidékek tradícióját, a pálinka, mint hungarikum kultúráját, felvonultatva
azt a prémium kínálatot, amely az
Interspar és a Gastro Vino üzleteiben is megvásárolható.
A kiállítók között nemcsak a
Nagykanizsa környéki borásza-

tok kaptak helyet, hanem a dunántúli borvidékekrõl Neszmély,
Villány, a Balaton felvidék tájegységeinek képviselõi is jelen
voltak.
A kézmûves termékek vásárán a
borkóstolás melletti fõszerep a különféle válogatott sajtkülönlegességeké volt. A látogatók többek
között megízlelhették az õrségi
ínyesmester kecskesajtjait valamint a kerecsenyi Réti tanya juh,
kecske- és tehéntejbõl készült termékeit.

A tökmagolajok, szörpök és
aszalt finomságok kedvelõi a Hungarikum Delicatessen standjánál
csemegézhettek a szüreti mustrára
kilátogató érdeklõdõk.

Három
nemzetiségi
önkormányzat
lesz Kanizsán
Az október 12-én megtartott
nemzetiségi választások eredményei alapján a Nemzeti Választási Iroda honlapja szerint horvát, német és roma települési
nemzetiségi önkormányzat alakulhat városunkban.
A horvát nemzetiségi önkormányzatba Fekete Zsuzsánna,
Havasiné Andrasek Magdolna,
Proszenyák Zsolt István és Vargovics József Árpádné kerültek. A német nemzetiségi önkormányzat
tagjai lesznek: Dr. Lancsák Eszter,
Lancsák József Ferenc és Wittmann
Károly. A roma nemzetiségi önkormányzatot Horváth János, Lendvai
Ferenc, Teleki Lászlóné és Váradi
Istvánné alkotják majd. (Az eredmények még nem jogerõsek.)

A Zala Megyei
Közgyûlés
összetétele
A megyei közgyûlés mandátumránya a Nemzeti Választási
Iroda adatai szerint Zalában az
alábbiak szerint alakult:
FIDESZ-KDNP - 9 mandátum:
Bene Csaba, Dr. Fekete Zoltán
Iván, Martinecz Aranka, Nagy
Kálmán, Dr. Pál Attila Ferenc,
Pintér László József, SáringerKenyeres Tamás János, Strázsai
Zoltán, Vajda László.
DK - 1 mandátum:
Nagy Zoltán
JOBBIK - 4 mandátum:
Nagyné Csizmadia Valéria Éva,
Selmeczy Zsuzsanna, Völgyi Zoltán, Zakó László.
MSZP - 1 mandátum:
Góra Balázs
(Az eredmények még nem jogerõsek.)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ és Dénes Sándor polgármester sajtótájékoztató keretében összegezte a választások
eredményeit, valamint megköszönték, hogy vasárnap a szavazóurnákhoz járultak a választópolgárok.
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A látás hónapja
a Sashalmi Optikában

Idén ismét megrendezésre kerül
a Látás Hónapja elnevezésû kampány országszerte. Ennek keretében Nagykanizsán, mint kijelölt
üzletben, a Sashalmi Optikában is
jelentkezhetnek ingyenes látásellenõrzésre és szaktanácsadásra az
érdeklõdõk. Mindezt két helyen is
megtehetik, egyrészt a Sugár út 1.
szám alatt, másrészt a Platán sor
1-ben. A kampány ideje alatt az
oda látogatókat diplomás optometrista vizsgálja meg.
A látás hónapja a Magyar Látszerész Szövetség és az optika
szakma által közösen létrehozott
kampány. A szervezõk célja, hogy
kialakítsák és fejlesszék a magyar
lakosság látáskultúráját, ezáltal
elõsegítsék a megfelelõ látásélességgel elért biztonságosabb közlekedést és a teljesebb életet.
Magyarországon közel 1,5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton, pedig látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, a szemünk
állapotával mégis érdemtelenül keveset foglalkozunk. A látásvizsgálat
során nem csak egy esetleg késõbb
súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség, vagy akár magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetõk. A gyakori fejfájás, a rossz
közérzet kiváltó oka több esetben lehet az éles látás és a dioptriakorrekció hiánya, vagy nem megfelelõ látásjavító eszköz használata. S ezekben a problémákban szinte minden
korosztály érintett, mert az élet- és
munkakörülmények változásával
egyre több embernek, és egyre fiatalabb korban van szüksége korrekcióra. Ebben a hónapban ez a térítés nélküli szolgáltatás ingyenes látásellenõrzésbõl és szaktanácsadásból áll.
 Amennyiben úgy érzi, hogy látása nem kielégítõ, vagy egyszerûen csak kíváncsi, hogy milyen a látásélessége, keressen fel minket a
már megadott helyek egyikén, ahol
szemész szakorvosok és látszerész
áll rendelkezésükre. Nálunk a szak-

értelem párosul minõséggel, az ízléssel és a korrekt árakkal, így a
széles választékból, a legújabb
vizsgálati eljárásokkal tökéletesen
személyre szabott szemüveget tudunk készíteni, s mindezért akár
Szép kártyával vagy Erzsébet utalvánnyal is fizethetnek  mondta
Sashalmi Erika látszerész mester.
Napjainkban a szemüveg, már
nem csak egyszerû látásjavító eszköz, hanem megjelenésünk egyik
legmarkánsabb
kiegészítõjévé
vált, ezért hasznossága mellett az
is fontos, hogy néz ki. A Sashalmi
Optikában a tökéletesen személyre
szabott szemüveg készítése a megyében egyedülálló módon, egy
csúcstechnológiás VisiOffice készülék pontos mérései alapján történik. Az így készített szemüveg
erõlködésmentes, ötször precízebb
látásélményt biztosít. Ez a ma létezõ legmodernebb eszköz ahhoz,
hogy a szemüvegkeret és lencse
kiválasztásánál a lehetõ legjobban
döntsön. Egyedülálló mérési módszerekkel  mint az eyecode szemforgáspont mérés és a domináns
szem figyelembevétele  készül el
a tökéletesen személyre szabott
szemüveg. A másik újdonság a
Varilux S 4D, amely egy új generációs eszköz, melyet az Essilor,
egy a szemüveglencse gyártásban
világvezetõ cég fejlesztett ki. Áttöri a multifokális lencsék eddigi
korlátait, és széles látóteret, gyors
reakcióidõt, valamint mozgás közben is stabil látásélményt biztosít.
A Sashalmi Optikában a most, a
kampány keretében ingyenes látásvizsgálat mellett lehetõség van
szürkehályog és glaucoma szûrésre, egyénre szabott kontaktlencsék
rendelésére, napszemüvegek vásárlására, munka- és védõszemüvegek készítésére, illetve egyéb
kiegészítõk (nagyító, hõmérõ,
szemüvegtokok, stb.) vásárlására
is. Speciális készülék segítségével
már kisgyermekek szemét is tudjuk vizsgálni, pupillatágítás nélkül. Az üzletben a kampányidõszakon kívül is lehetõség van
szemorvosi vizsgálatra, amely feladatot Dr. Joós Mária szemész adjunktus hétfõnként 15.30-16.30
óráig, míg Dr. Czigány Róbert szemész fõorvos szerdánként 15-17
óráig lát el.

2014. október 16.

Változatlan lendülettel

Sok szeretettel és immár 25 éves tapasztalattal
várjuk a vezetni vágyó jelentkezõket!
A Technika Kft. (Autósiskola)
két hónap híján, immár 25 éve
változatlan tenniakarással szervezi és oktatja a leendõ gépjármûvezetõket a balesetmentes és
kulturált közlekedésre. Megkérdeztük az intézmény ügyvezetõigazgatóját, Kovács Tibort, hogyan értékeli ezt a kiváló teljesítményt.
 Az idei évben oktatóink rengeteg hallgatót képeztek ki és az év vége felé közeledve is egyre több
igénynek kell megfelelniük  válaszolta Kovács Tibor.  Az Autósiskola Zalaegerszegen, Nagykanizsán,
Keszthelyen, Lentiben, Zalalövõn, a
Somogy megyei Marcaliban és Siófokon is jelen van, de számos egyéb
településen is tartunk kihelyezett elméleti oktatásokat. Irodáinkban folyamatos az ügyfélfogadás, tanfolyamaink, melyek kéthetes rendszerességgel indulnak, kedveltek.
A legnagyobb árbevételt produkáló és legtöbb hallgatót oktató kirendeltségük a nagykanizsai, ahol
a kirendeltségvezetõ, Csobot Beatrix a szakma jó ismerõje. Nemcsak

az adminisztrációs feladatokat látja el, hanem elméleti és gyakorlati
szakoktató is. A hallgatók ügyesbajos dolgait szinte azonnal és
szakavatottan orvosolni tudja,
egyben segíti õket az elméleti siker gyors elérésében. A folyamatosan szigorodó képzési rendeleteknek való megfeleltetés, a vezetési
órák precíz, pontos betartatása, a
kötelezõen elõírt vezetett kilométerek ellenõrzése szintén feladatkörébe tartozik.
Mint azt az ügyvezetõ hangsúlyozta, oktatásukba beépítik a
konkrét tapasztalatokat és azok okokozati összefüggéseit, segítve ezzel a közös célt, a balesetmentes
közlekedést. Természetesen ez a kiemelkedõ teljesítmény csak egy jól
felkészült, tapasztalt és empatikus
oktatói gárdával valósulhatott meg.
 Munkatársaink olyannyira ismertek és kedveltek a vezetni tanulók körében, hogy hallgatóink
nagy része már induláskor tudja,
hogy melyik oktatónkhoz szeretne
járni a gyakorlati képzés során 
hívta fel a figyelmet kollégáira az
ügyvezetõ.

Felhívás
2007-ben jelent meg a Büki  Dezsõ szerzõpáros riportkönyve A
XX. 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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Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város Polgárait, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a 2014. munkaszüneti napok körüli
munkarend az alábbiak szerint alakul:
2014. október 18. (szombat) - munkanap (pénteki munkarend) az ügyfélfogadás szünetel.
2014. október 23. (csütörtök) - nemzeti ünnepnap.
2014. október 24. (péntek) - pihenõnap.
Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Bursa Hungarica A és B

Kedves 54-ben végzett Zrínyis 8/b-sek!
Ez év október 29-én immár 60 éve lesz, hogy 1954-ben a Zrínyi
Miklós Általános Iskola 8/b osztályos tanulói végeztünk. 10 évvel
ezelõtt már egyszer megünnepeltük ennek évfordulóját.
Sajnos a hosszú idõ nagyon megrostálta osztályunkat, mégis szeretném, ha ezen a napon vagy az ehhez közel esõ hétvégén  ami a Mindenszentek illetve a halottak ünnepe is  néhányunk, akik még élünk,
találkozhatnánk. Egy kávé mellett pár szót válthatnánk egymással, talán nem utoljára.
Helyszínnek javaslom például az Eötvös téren lévõ Fradi Presszót,
mert gondolva az elhunyt osztálytársakra, az közel van a temetõhöz is.
Kérlek benneteket, még élõ játszótársak, hogy jelezzétek felém részvételi szándékotokat. Telefonon elérhettek a 0630/742-4113 vagy a
0682/319-786-os számon. Kérek mielõbbi javaslatokat és hívjatok!
A viszontlátás reményében: Kaponya Ottó

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.

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!

Október 21-én
búcsúztatják
Ponori Thewrewk
Aurélt
Az október 8-án elhunyt Ponori Thewrewk Aurél csillagász,
egykori kanizsai diák temetése október 21-én, kedden lesz a történelmi Zala megye túlsó végén. A családi kötõdésû Paloznak római katolikus templomában a gyászmise 14:15-kor kezdõdik, melyet a
temetés 15 órakor követ a r. k. temetõben.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Jazz- és világzenei fesztivál Nagykanizsán
JAZZ FEELINGS

kiállítás Walter Gábor emlékére.
Megtekinthetõ október 30-ig

Október 16. 15 óra - Városi
Diákiroda
MIT TUD AZ UJJAM? -

kézmûves foglalkozás.
Szobrok, plasztikák készítése hulladék
anyagokból.

Október 17. 18 óra
ZALA MEGYEI PRÍMA
PRIMISSIMA DÍJKIOSZTÓ
GÁLA
Október 20. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ ROAST
ELÕADÁS

Szereplõk: Ganxsta Zolee,
Kormos Anett, Dombovári István, Benk
Dénes, Kovács András Péter, Kiss Ádám.
Belépõdíj: 3 500 Ft. A jegyek elõvételben
megvásárolhatók a nagykanizsai Tourinform Irodában és a dumaszínház.jegy.hu
weboldalon.

Október 21. 15 óra
MENTSÜK MEG
A FÖLDET
KÖRNYEZETVÉDELMI
VETÉLKEDÕ

4 fõs csapatok nevezhetnek (csak
általános és középiskolás korúak)
Jelentkezni lehet a helyszínen is.

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMÛSOR AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
58. ÉVFORDULÓJA
ALKALMÁBÓL
Október 24. - Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ

14.30 Az Én hobbim sorozat keretében.
Némethné Rádi Éva quilling (papírcsík)
technikával készített munkáinak bemutatása. Megtekinthetõ: november 8-ig.
15.00 Pöttöm Kuckó Játszóház
keretében arcfestés (2-6 éveseknek).
Kézmûves Játszóház (õszi ablak és
ajtódísz készítése, papírcsík technika
bemutatása)
17.00 Az Alma Együttes vidám, interaktív koncertje. Belépõdíj: elõvételben gyermek 1 200 Ft; felnõtt 1500 Ft; a koncert
napján gyermek 1500 Ft; felnõtt 1800 Ft.

Október 24. 20 óra
OPEN FRIDAY PARTY

Fellépõk: Children Of Distance, Zinger
Együttes, Loud and Balck
Belépõdíj: elõvételben 1 200 Ft, a koncert napján 1 500 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK
jegypénztárában és a helyszínen.

Október 25.
A Családi Hétvége keretében

16.30 Kerekítõ - mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit
zenepedagógus. 17.00 Gyermek
táncház. Vezeti: Tóth István néptáncpedagógus. 18.00 Kézmûves
foglalkozás - Fonalgrafika. Vezeti: Hábli
Olga. 19.00 Felnõtt táncház.
Közremûködik a Bojtár Népzenei
Együttes.
Belépõdíj: 500 Ft, mellyel mindegyik
rendezvény látogatható.

Fotók: Halász Gyula
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Jazz feelings címû festménykiállítással kezdõdött pénteken a
hagyományos Kanizsa Nemzetközi Jazz- és Világzenei Fesztivál
Nagykanizsán. A Walter Gábor
kecskeméti festõmûvészre emlékezõ kiállítás egyben nyitánya is
volt a kétnapos zenei seregszemlének. A fesztivált Dénes Sándor
Nagykanizsa város alpolgármestere, míg a kiállítást Wilheim Gábor designer nyitotta meg. A kiállítás megnyitó zenei aláfestésérõl Vámos Béla zenetanár és tanítványa Billege Barnabás gondoskodott. A programsorozat a
Karosi Júlia Quartet koncertjével kezdõdött a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ színháztermében.
A fiatal muzsikusokból álló zenekar mûsora a nemrég megjelent
Hidden Roots albumra épült. A
jazz és a magyar népzenei hagyományok egyaránt hangsúlyos szerepet kaptak a modern felfogású
kompozíciókban. Karosi Júlia lírai
éneklését jól egészítette ki Bögöthy
Ádám (bõgõ) és Varga Bendegúz
(dob, ütõhangszerek) ritmusszekciója. A quartet zongoristájának Tálas Áronnak, különösen kifinomult,
érzelem gazdag játéka jól harmonizált Karosi Júlia balladisztikus elõadásmódjával. Az est további részében a világzene dominált. Juhász Gábor triója a hazai jazz és
világzenei élet egyik legizgalmasabb formációja. Nem csoda, hiszen Lukács Miklós (cimbalom) és
Szalai Péter (ütõhangszerek) világszínvonalon szólaltatják meg hangszereiket. Juhász Gábor pedig nem
csak hangszeres tudásával, hanem
zeneszerzõi kvalitásaival is lenyûgözte a közönséget. A nyitónap

koncepciójához jól illeszkedett a
folytatásban Horváth Kornél  Átváltozások projektje. A különleges
koncert elsõ részében duó produkciók hangzottak el. Horváth Kornél
elsõ partnere az indiai zenei kultú-

ra egyik hazai reprezentánsa Lantos Zoltán volt. A duó produkcióban a nemzetközileg is egyre felkapottabb Dörnyei Gábor dobos következett. Igazi ütõs bemutató volt
ez mindkét értelemben. Õt Orosz
Zoltán harmonikamûvész követte,
kinek világszínvonalat képviselõ
játéka ezúttal is óriási sikert aratott.
A koncert második blokkja a quartet közös játékával zárult.
Az arab lant-zene egyre népszerûbb az európai koncertpódiumokon. Elég, ha csak Rabih Abou
Khalil, Dhafer Youssef vagy
Anouar Brahem szerepléseire gondolunk. A sorba jól illeszkedik a
Budapesten született Omar Bashir,
aki egy iraki lantgeneráció legfényesebb csillagaként egyre több
zenei díjat és elismerést tudhat magáénak. Koncertjük egy zenei kaleidoszkóp volt az arab, a török és
a Földközi-tenger medencéjében

található zenei kultúrákból. Frenetikus élmény volt a magyar zenészekbõl álló együttes koncertje. A
fesztivál elsõ napja zenei szempontból egyértelmûen magas színvonalú volt.
A fesztivál második napját a
post-bop zenét játszó Bágyi Balázs
quartet kezdte. Az elõzetesen meghirdetett összeállításhoz képest változás történt, így a bõgõnél Novák
Csabát hallhatta a közönség. A
combóban Ávéd János szaxofonokon játszott, a zongoránál a kivételes tehetségû Oláh Dezsõ, míg a doboknál a zenekarvezetõ Bágyi Balázs lépett színpadra. A zenekar
Bágyi Balázs szerzeményeit adta
elõ. Ez a fesztivál több különleges
meglepetést tartogatott. Ilyen volt a
Dés László-Balázs Elemér Quartet
és a Voces4 Ensemble közös produkciója. A jazz kompozíciók egy-

egy gregorián betéttel kiegészülve
fantasztikus, szép hangzással szólaltak meg. Csalódást okozott viszont a Monk Moods Kvartette
mûsora. A kanizsai születésû Vincze
Zoltán (szaxofon) vezette csapat
Monk kevésbé ismert, nehezebben
emészthetõ darabjait játszotta, nagyon alkalmi zenekar benyomását
keltve. A maga módján persze mindenki jól játszott, de az összhatás
elmaradt a várakozástól. Egészen
más volt a fesztivált záró Németh
Ferenc Group mûsora, amely végig
magas színvonalú, igényes jazz zenét nyújtott. Különösen a gitáros
Lionel Louke és Németh Ferenc játéka volt nagyon kiérlelt. A baszszusgitáros Daniele Camarada profi módon játszott alá Louke és a
szaxofonos Chris Cheek improvizációinak.
H.Gy.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Óvodapedagógus
szakirányú
megegyezés szerint
Gyártás elõkészítõ
középfokú
megegyezés szerint
Értékesítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Faipari technikus, gyakornok szakirányú
megegyezés szerint
Adminisztrátor
szakirányú
megegyezés szerint
Bútorasztalos, gyakornok
szakirányú
megegyezés szerint
PLC programozó
középfokú
megegyezés szerint
CNC programozó technológus szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Faesztergályos
szakirányú
megegyezés szerint
Preparátor
középfokú
megegyezés szerint
Varrómunkás
szakirányú vagy 8 ált. megegyezés szerint
Takarító
8 általános
megegyezés szerint
Szennyvízcsatorna építõ
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.

Kanizsa  Ez+Az
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
A bolygóállások szerint a leglehetetlenebb helyzetbõl is könnyedén ki tud
mászni a hétvégén. Lelkesítõ szavakra
még akkor sem lesz szüksége, ha kissé
elfárad a nagy hajtásban.

IV.20.V.20. Bika
Próbálja meg úgy irányítani az életét, a mindennapjait, hogy anyagilag ne fusson zátonyra. Ha emiatt le kell mondania netán valamilyen luxuscikkrõl, ne fájjon a feje. Néhány hónap múlva lesz ideje bepótolni mindent.

V.21.VI.21. Ikrek
Némi bonyodalmat jeleznek elõre önnek a csillagok, de mivel tisztában van vele, hogy mi a jó
önnek, könnyedén tudja kezelni a helyzetet. Ha
szükségét érzi, készítsen listát a teendõirõl, és
keressen örömöt a hétköznapokban is.

VI.22.VII.22. Rák
Tervezzen romantikus hétvégét magának
és a párjának, még akkor is, ha emiatt elmarad valamilyen feladatával. Tudja, a
munka megvárja, míg a kellemes, õszi napsütés elillanhat egy pillanat alatt.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A szokásától eltérõen, ezekben a napokban
visszafogottan szemléli az ön körül zajló
eseményeket. Az sem zavarja, hogy anyagilag semmit sem jutott elõre. Pihenjen, lazítson, és várja ki a szebb napokat.

VIII.23.IX.22. Szûz
Nem lesz könnyû dolga annak, aki meg akarja lepni önt valamivel. Jó emberismerõ készségének köszönhetõen szinte olvas egyes
emberek gondolatából. Saját érzéseirõl azonban továbbra sem beszél szívesen.

IX.23.X.22. Mérleg
A bolygóállások nagy tettek véghezvitelére
ösztönzik hamarosan. Rejtett képességeket
is elõhozhatnak önbõl a csillagok. Minden
jel arra mutat, hogy meg kell erõsítenie a
kapcsolatát, és érzelmi életét.

X.23.XI.22. Skorpió
A harmónia megteremtésében minden elképzelése valóra válik. A hétvégén nem lesz
más dolga, mint bezsebelni a környezetében
élõktõl az elismerõ szavakat. Zavartalan, romantikus órákat tölthet el a kedvesével.

XI.23.XII.21. Nyilas
Egy igazi harcos képében mutatkozik be
hamarosan ismerõsei körében. Mindenki a
nagy változás okairól kérdezi, de ön elhárít
minden kíváncsiskodót maga körül. A humor fegyverével elkápráztat mindenkit.

XII.22.I.20. Bak
Ha úgy érzi, kedveskednie kellene valamelyik családtagjának, akkor a szokásos édesség helyett lepje meg például egy színházjeggyel. Vezessen be új szokásokat, amivel
színesítheti az otthon töltött estéit.

I.21.II.19. Vízöntõ
Hamarosan rá fog döbbenni, hogy milyen
fontos a családja számára. Nemcsak a segítségére számítanak folyton, hanem fontosnak tartják a véleményét is. Adjon ez
erõt önnek a nehéz idõszakokban is.

II.20.III.20. Halak
Bár nem nagymester a sakkozásban, hamarosan minden lépése bejön, vagyis sikerrel
jár a vállalkozása. Feltalálja magát a különbözõ helyzetekben, és azonnal, gondolkodás
nélkül lép, ha a helyzet úgy kívánja.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Remek
hangolás a
vasárnapi
rangadóra
Pécsi VSK (8.)  Nagykanizsai
TE 1866 (3.) 0-5 (0-2)
NB II Nyugati csoport nõi labdarúgó-mérkõzés, találkozó a 3.
fordulóból. Pécs, 50 nézõ. Vezette:
Horváth Gy. (Horváth B., Karcagi). G.: Halász (7.), Halász (9.),
Horváth E. (72., 74.), Szollár (89.)
NTE: Balassa Sz. - Halász (Tarsoly K., 46.), Balassa D., Somogyi
Zs., Szabó Zs., Kanizsai, Buczkó,
Horváth E., Szollár, Hozlár, Tarsoly A.. (Takács P., 56.). Vezetõedzõ: Benedek József.
A kanizsaiak rögtön igyekeztek a
papírformát érvényesíteni, hiszen
már a mérkõzés 10. percében vezettek 2-0-ra. A jó kezdés meg is
nyugtatta a csapatot és a játék képén meg is mutatkozott a vendégek
dominanciája. Ebbe idõvel bele is
lassultak, kényelmesen szövögették játékukat. A helyzeteik megvoltak, de azokat csak a találkozó hajrájában használták ki, igaz, azzal
fölényessé is tették egyben sikerüket. A három gyõzelemmel és egy
döntetlennel álló NTE legközelebb
október 19-én, vasárnap lép pályára, hazai környezetben 14 órától a
listavezetõ Gyõri ETO FC-t fogadják a kanizsaiak.

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)
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)

2014. október 16.

Ultramaratonista köszöntése
 Spártai hõs a Törökvári utcából
Sznopek Józsefet, a Spartathlon
görög ultramaratonit szintén teljesítõ nagykanizsai futót is köszöntötte
Cseresnyés Péter polgármester,
Karádi Ferenc alpolgármester és
Tóth Nándor városrészi képviselõ. A
Kanizsai Futóklub tagja abszolútban
a 98. helyen ért célba és az ultramaratonista elmondta, a fizikai igénybevétel mellett legalább akkora volt
a lelki is. Azt már Sznopek is elmondhatja magáról, hogy nem elõször teljesítette a Spartathlont, hiszen ez volt a második célba érkezése. A Kanizsai Futóklub tagjaként
még teljesítette az idei távot Járosi
Tamás és Palásthy István is.

Küzdelmes meccsen újabb két pont
Nagykanizsai Izzó SE (7.) 
Kiskõrösi KSK (8.) 23-21 (14-12)
NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 4. forduló.
Nagykanizsa, 120 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.
Izzó SE: Tóth Á. - Tompek 1,
Molnár L. 3, Füle 3, Kiss G. 9,
Musits N. 2/2, Senger D. 2. Csere:
Dencs Balázs (kapus), Csató 1,
Nagy B., Kovács B. Edzõ: dr.
Woth Péter.
A hazaiak az elsõ percekben kétgólos elõnyre tettek szert (5. perc 31), s ez az elõny meghatározta a to-

vábbiakra is a találkozó menetét.
Ugyan, volt amikor a vendégek
egyenlítettek (16.p.: 7-7), de az elsõ
félidõ végére visszaállt két egységnyi fór.. Kiss Gergely a hátán vitte a
csapatot az elsõ félidõben, a játékrész végén azonban sajnálatos arcsérülést is összeszedett és az a második 30 percre rá is nyomta bélyegét.
A hazaiak a 40. percben mégis már
néggyel mentek (18-14), a hajrában
viszont a kiskõrösiek voltak eredményesebbek, így a találkozó végére
visszaállt a kétgólos hazai elõny és
jöhetett az újabb két bajnoki pont.

Dr. Woth Péter: Végig hatalmas
küzdelmet láthatott a közönség, s
ugyan a játék színvonala nem volt
magas, de a csapatok az elsõ perctõl
az utolsóig keményen mentek minden egyes gólért. Sok lehetõséget
hagytunk ki, ezért nem tudtunk jobban elhúzni, sõt a védekezésbeli figyelmetlenségeink miatt az utolsó
percekig nyílt volt a találkozó kimenetele. A végjátékban szerencsére sikerült megfelelõen koncentrálnunk
és megszereznünk a gyõzelmet.

Kidobásra
szánt
televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint összegyûjtött reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7677K)

mechanikai gépösszeszerelõi (operátori) munkakörbe dolgozózat fõállású
munkaviszonyban, azonnali kezdéssel.
Ajánlatunk: versenyképes jövedelem,
bérenkívüli juttatás, szállás térítésmentesen, utazási költség térítés,
hosszútávú, biztos megélhetés. Érd.:
0620-929-7356 (7674K)

ról 1550 Ft/db. Tel.: 0630-9899-754,
0630-399-3991 (7661K)
1 db barna textilbõr sarokkanapé
(ággyá alakítható) 110.000 Ft-ért, 1 db
BECK porszívó 15.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 0693-326-840 (7676K)

OKTATÁS

Gombaismereti tanfolyam indul a
Kanizsa és Környéke Kulturális és Hagyományõrzõ Egyesület szervezésében
2014. október 18-án. Bõvebb információ. Tel: 06-20-9208-568 (7675K)

ÁLLÁS

Mosonszolnoki
jármûalkatrész
gyártó megbízónk részére keresünk

Véradás
2014. 10.21. (kedd) 08:30-13:00 óra
Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium

VEGYES
Pecsenyekacsa, élõ, háztájiból rendelhetõ, 3 kg feletti, leszállítva Boglár-

P.L.
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Két arany- és öt bronzérmet szereztek a Kanizsai Birkózó SE és a
Zsigmondy-Winkler DSE birkózói
(képünkön) a Ladislav Mlynek
mesteredzõ tiszteletére rendezett
szabadfogású emlékversenyen a
szlovákiai Trencsénben, míg a kanizsai veterán birkózók a belgrádi
világeseményükön jártak.

Duna-vidéki érmek
kajakban

A magyarok mellett szlovákok és
csehek  összesen 180 versenyzõ 
több korcsoportban mérték össze tudásukat Szlovákiában. AKanizsai Birkózó SE edzõje, Szatmári Zsolt elégedett lehetett az elért eredményekkel.

Emlékversenyen bizonyítottak
Aranyérmes lett Buder Emil 26 kg (diák II. korcsoport) és Kalmár Kristóf
31 kg (diák I.), míg bronzérmet
akaszthattak Ladányi Benedek 28 kg
(diák II.), Zaka Zénó 30 kg (diák II),
Bogdán Dávid 32 kg (diák II), Kalmár

Benedek 40-kg (diák I.) és Polai Kristóf 65 kg (serdülõ) nyakába.
A dél-zalai szeniorok a belgrádi
kötöttfogású veterán világbajnokságon léptek szõnyegre. A korábbi
bronzérmes, 69 kg-ban induló Fata

József kiesett, míg a 76 kg-os dr.
Kalmár István a B-kategóriában,
vagyis a 41-45 évesek mezõnyében
a hetedik helyen végzett.
P.L.

Tavaszra jöhetnek a nagy nevek...
Ha minden a papírforma szerint alakul, izgulnia nem szükséges új idénye végett a bajnoki
címvédõ, egyben hétszeres bajnok Aquaprofit-Nagykainzsai
TSK sakk-csapatának, de elõre
nem innának a medve bõrére
persze a 2014/15-ös NB I-es bajnoki évad kapcsán.
Papp Nándor csapatvezetõ szavai a bevezetõben foglaltakat erõ-
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sítették a múlt vasárnap sorra került, Dunaharaszti MTK elleni szezonnyitójuk elõtt.
 Tavaly szintén a harasztiak ellen nyitottunk, igaz, akkor mi
játszhattunk hazai környezetben,
illetve most reméljük, e párosítás
kapcsán azért más is különbözni
fog az elõzõtõl: ez pedig a gyõzelmi arány  elevenítette fel az elmúlt esztendõ szeptemberét a kanizsai elsõ számú együttes vezetõ-

je.  Akkor 7,5:4,5 lett ide, ezúttal
viszont abban bízhatunk, hogy ennél jobban megy majd a játék.
Azért van, amiben nem olyan
rossz az állandóság fennmaradása.
 A játékoskeret gyakorlatilag
ugyanaz maradt, mint a tavalyi,
annyi különbség mutatkozik, hogy
mint az ismert, Polgár Judit visszavonult a csapatbajnoki szinten történõ sakkozástól.
Az idei naptári évben négy NB
I-es forduló kerül lebonyolításra a
tízcsapatos pontvadászatban, azok
keretében a már említett Dunaharasztin kívül az MLTC, a Budapesti Titánok, valamint az újonc
Szigetszentmiklós lesz soron.
Hogy aztán következhessen a
2015-ös esztendõ...
 ... ne menjünk még a dolgok
elébe, de valóban, van olyan határozott elképzelés, hogy Viswanathan Anand és Alexei Shirov is
asztalhoz ül majd bajnokin  a
klub színeiben természetesen. Az
idõpont kérdéses, de márciusi és
április játéknapok jöhetnek leginkább szóba.
Vagyis akkor, amikor például
már az egyesület második számú
csapata is javában benne lesz a
küzdelmekben.
 Az NB I B-s legénységünknek
azért nem lesz egyszerû dolga, hiszen mindkét NB I-es kiesõ a mi
csoportunkba került  folytatta
Papp Nándor, aki az Aquaprofit-

Az ausztriai Ottensheim városában rendezték a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség égisze
alatti úgynevezett masters kajak-kenu (világ)versenyt, melyen a nagykanizsai Varga Gábor is vízre szállt.
S nem csupán szimplán indult, hiszen ezen túl remek
eredményekkel térhetett haza
Felsõ-Ausztriából, a Duna ottani vidékérõl.
Kajak 2000 méter egyesben
aranyérmet szerzett és szintén
az elsõ helyen végzett egység
tagja volt 2000 m párosban, valamint K4 200 méteren. 200 m
párosban ezüstérmet szerzett,
200 m egyesben pedig bronzérem lett teljesítményének jutalma.
NTSK II színeiben asztalhoz is ülhet majd a bajnokságban.  Ráadásul rögtön az egyikkel, a Deccsel
kezdünk idegenben, hogy utána
folytathassuk a másikkal, vagyis a
Csutival... Mit mondjak, nem tûnik egyszerûnek, s ennek fényében
is mondom, hogy célunk a bennmaradás a második vonalban ...
***
Dunaharaszti MTK (10.) 
Aquaprofit-NTSK (1.) 3:9
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 1. forduló. Dunaharaszti.
Eredmények (elöl a hazaiak):
Nguyen - Jefimenko 0,5:0,5,
Hoang - Balogh Cs. 0,5:0,5, Faragó - Ivanisevics 0:1, Popovics Márkus 0,5:0,5, Horváth D. - Ribli
0:1, Tompa - Lupulescu 0,5:0,5,
Bérczes Cs. - Bánusz 0:1, Lóránd dr. Flumbort 0,5:0,5, Dõry Galyas 0:1, Végh E. - Kántor 0:1,
Pirisi - Bodó 0:1, Grimm - Gara T.
0,5:0,5
 Számos légióst, így az ukrán
Zahar Jefimenkót is asztalhoz ültette együttesünk, mivel a hazai
kerettagok nem tudtak jönni, de
az eredménybõl kitûnhet, ez nem
alakult rosszul  fogalmazott
Papp Nándor csapatvezetõ.  A
legtöbb parti az ötödik órában
dõlt el, vagyis keményen meg
kellett dolgozni az elsõ fordulóbeli sikerért. A lényeg azonban,
hogy a gyõzelmi arány sem mutat
rosszul, s ez jó kiindulópont lehet
a továbbiakra.
P.L.
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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!
Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u.21.

2014. október 16.

