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Tavasszal
indul a belváros
megújításának
második üteme
Mintegy 750 millió forintos támogatás révén tavasszal a második ütemével folytatódhat a nagykanizsai belváros rehabilitációja,
amelynek révén a polgári hagyományokra épülõ, promenád hangulatú városközpontot alakítanak ki  írja a Magyar Nemzet.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ (FideszKDNP) felidézte,
hogy az elsõ ütemben teljesen felújították a központi Erzsébet teret, illetve két új összekötõ út is épült. A
következõ fejlesztési fázis ennek
folytatásaként a Fõ utca teljes korszerûsítésével, valamint az Ady utca
belvárosi szakaszának lezárásával
és átalakításával jár együtt.
A Fõ utcát az Erzsébet tértõl a
Hunyadi utcáig teljes szélességében
korszerûsítik, nemcsak a felszíni
burkolatokat, hanem a mélyben húzódó közmûvezetékeket is újra cserélik  mondta. A felújítás után a
kétszer két forgalmi sávból csak
egy-egy marad az autósoknak, ezzel
egyidejûleg a kerékpárutat szélesítik, illetve vendéglátóipari teraszokkal bõvítik az árnyas gyalogoszónát.
Az Ady utca elsõ szakaszát végleg lezárják, ott sétálóutca lesz. Felújítják az Eötvös teret és a parkot is,
melynek területén új játszótér épül,
valamint egy utcai konditerem,
vagyis a felnõtteknek sporteszközöket telepítenek.
A munkával 2015 közepére készülnek el, s már elõre türelmet kért a
városlakóktól, amiért  hasonlóan az
elsõ ütem építkezéseihez  közlekedési nehézségekkel jár majd a beruházás. Az eredeti elképzelésekkel ellentétben a Deák és a Széchenyi tér
felújítása nem szerepel a mostani tervek között. Ezt a késõbbiekben az önkormányzat anyagi lehetõségeitõl
függõen valósítják meg  tette hozzá.
mno.hu  Kanizsa
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Szakképzési Akadémia

A szakképzés színvonaláról
és az innovációról

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara, a Nagykanizsa
és Térsége TISZK Nonprofit
Kft. valamint a GTTSZ Nyugatdunántúli Régiója által szervezett Szakképzési Akadémia októberi elõadásán ezúttal azokat
az innovatív gondolatokat tervezték közkinccsé tenni, melyeket az európai hírû multinacionális cégek nemzetközi tapasztalatok alapján felhalmoztak.
A megjelenteket Janzsó Antal,
nyugalmazott címzetes igazgató, a
GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiójának elnöke üdvözölte. Köszöntõjében Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ arra utalt, talán a
magyar gazdaság egyik legfontosabb problémáját tûzte napirendjére a mai tanácskozás, ugyanis a
gazdasági fejlõdés egyik alappillére a szakképzés. Fontos, hogy milyen mély és mennyire megalapozott az az iskolai rendszer, amely a
jövõ nemzedékének szakképzését
látja el. Térségünk fejlõdéséhez
szükség van arra is, hogy a szakképzés megfeleljen a mai kor kívánalmainak és a gazdasági élet elvá-

rásainak. Elmondhatjuk  hangsúlyozta , Nagykanizsán kialakult
egy ilyen szakképzési rendszer, és
a középszinttõl egészen a felsõfokig jelentõs eredményeket, teljesítményeket tudunk felmutatni. Fontos feladat a jövõ nemzedékének
megfelelõ oktatása, nevelése mellett az is, hogy a változáshoz illeszkedõ szakképzés lehetõsége
mindig rendelkezésre álljon a térségben.
Dénes Sándor polgármester a
jelen kihívásához történõ alkalmazkodásra hívta fel a figyelmet,
ami jelenthet bizonyos fokú bizonytalanságot, az ismeretlentõl
való félelmet, szorongást is. Vagyis a változás menedzselése, az
újdonság fokozatos bevezetésének tanulási folyamatára késztet
majd mindannyiunkat, minden
szereplõt. Ezért a mai nap egy
igazi tapasztalatokból eredõ segítséget nyújthat. A tanulás pedig a
leglényegesebb válasz minden kihívásra, változásra a mai világban
is.
Dr. Polay József, a NAKIK elnöke a tanácskozás két témájára, a
szakképzés színvonalára és az in-
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novációra utalva megjegyezte,
ezen a kettõn fog múlni az elkövetkezõ idõszak magyar gazdaságának a teljesítménye. A nyugati cégek ma azt a kérdést teszik fel, ha
beruháznak, van-e elég szakképzett munkaerõ. Mindent megelõz
ez a kérdés. Ha erre nem tud az
adott országrész megfelelõ választ
adni, akkor tovább lépnek. Ugyanilyen fontos az innovációi is, de
nem csak a multiknak, hanem a
kis- és középvállalkozóknak is.
A szakmai fórum további részében Javier González Pareja, a Budapest központtal mûködõ Robert
Bosch Kft. igazgatója a cég kutatásban és fejlesztésben betöltött
szerepérõl, valamint az innovációk
gyakorlati fontosságáról tartott
magyar nyelven elõadást. Örömmel osztotta meg hallgatóságával,
hogy 17 évvel ezelõtt járt elõször
városunkban, mert a felesége kanizsai lány volt. Hozzáfûzte, külön
örül annak, hogy újra itt lehet, jó
napot kívánhat, és nemcsak a magyarországi fejlesztésekben részt
vevõ mérnökök, szakemberek szerepérõl, hanem a jövõ önmûködõ
jármûvérõl is megoszthatja a gondolatait. Többek között elmondta,
a világ csaknem minden országában jelen vannak több mint 282
ezer kollégával. A Bosch-világon
belül is Magyarország kitüntetett
szerepet tölt be, hiszen az egyik
legnagyobb ipari munkaadója országunknak. A németországi után
a Budapesten mûködõ központjuk
a cégcsoport legnagyobb fejlesztõbázisa Európában. Büszkék rá,
hogy évrõl-évre növelni tudják a
dolgozóik létszámát. Tavaly 700 új
munkahelyet teremtettek Magyarországon, és ma már elmondhatják, hogy 10 ezer embernek biztosítanak munkahelyet. Budapesten
kívül még hat városban, és ki tudja, bármikor Nagykanizsán is.
Krihó Zsuzsanna, a HEATGÁZGÉP Kft. gazdasági vezetõje
a humán erõforrással szembeni követelményeket vázolta fel a kft. tevékenységének és innovációjának
tükrében.
B.E.
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Novemberben lezárul a 2011.
óta a zajló Remény program a
Családok Átmeneti Otthonában.
A magyar és dán Vöröskereszt,
valamint a Velux Alapítvány által
finanszírozott program rendkívüli lehetõséget teremtett az intézményben dolgozók számára,
hogy az itt élõk mindennapi életét
színesebbé tegyék, hogy az önálló
élet megteremtésének esélyeit növeljék és a gyermekeket fejleszszék. Ezen felül három család kapott esélyt, hogy albérlet támogatással önálló életet kezdjen.
 Az otthonban élõ valamennyi
gyermek intézményes (oktatási-nevelési) ellátása biztosított, az intézményekkel való kapcsolat mind a
szülõk, mind az otthon részérõl
rendszeres és megfelelõ. A felnõttek
50 százaléka jelenleg dolgozik, 35
százaléka GYES-en vagy GYET-en
lévõ nõ, egy fõ leszázalékolása folyamatban van és egy fõ álláskeresõ
 számolt be Turi Renáta szakmai
vezetõ.  A program zárásaként októberben és novemberben is folytatódnak a szabadidõs programok,
kézmûves foglalkozások és sütésfõzések. Tegnap, október 16-án sor
került a pedagógus érzékenyítõ tréningre is Ábrahám Angéla pszichológus vezetésével, amelyre valamennyi, az otthonban élõ gyermek
kapcsán érintett oktatási-nevelési és
gyermekvédelmi intézmény pedagógusai meghívást kaptak. Ez volt a
negyedik, egyben utolsó tréning a
program során. Szintén ez a projekt
biztosította a kollégák képzését augusztusban, szeptemberben és októberben elsõsegélynyújtás, munkaerõpiaci kompetencia fejlesztés,
gyermekvédelmi ismeretek és csecsemõgondozás témakörökben.
A szakmai vezetõ a jövõbeli
programok kapcsán kiemelte, november 14-én a Kanizsa Centrumban kerül sor az utolsó Nyitott ház rendezvényükre, amelynek keretében az érdeklõdõk ötletes, érdekes dísztárgyakat alkothatnak õszi termésekbõl, s
nem maradhat el az ilyenkor szokásos tökfaragás sem.
Kanizsa
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Zárul
a Remény
projekt

ködés megszilárdításának fontosságára is, ami  mint hangsúlyozta
 újabb eredményeket hozhat.
Dr. Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke megnyitó beszédében pedig annak adott hangot, hogy a jövõben további, hasonló rendezvényeket szerveznek majd.
 Mivel minden tájékoztatást
meg kell adni a kis-és középvállalkozásoknak ahhoz, hogy merjenek
Horvátországban érvényesülni.
Ezt támasztották alá azok a helyi, üzleti szereplõk is, akik Lehota János kabinetvezetõ-moderátor

Hiszem, ha látom!  Horvátországot
A kis- és középvállalkozók
határon túli üzleti érvényesülését szorgalmazta a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferencia.
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi
Iparkamara támogatásával megvalósult rendezvényen elsõsorban olyan nagykanizsai és térségben mûködõ vállalkozások
vettek részt, amelyek már meglévõ, horvát üzleti kapcsolattal
rendelkeznek, vagy pedig a kö-

zeljövõben ez irányú törekvéseik
vannak.
A konferencián elsõként Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ mondott köszöntõt. Szavaival
üdvözölte azokat a törekvéseket 
a kamara által szervezett programokra vonatkozóan  amik a horvát piacra történõ kilépésekre ösztönöznek.
 A rendezvény remek lehetõség
az üzletemberek közti eszmecserére, ráadásul mindezért nem a fõvárosba kell utazni, hanem mindez
helyben van  fogalmazott. Utalva
még a határon átnyúló együttmû-

Energiatudatossággal
a klímaváltozás ellen
Október 16-án újabb szemléletformáló délutánra került sor
az Életmeder Alapítvány szervezésében a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Házban.
Ezúttal a globalizáció hatásai, az
energiagazdálkodás, az energia hatékonyság a családokban, helyi közösségekben, valamint a megújuló
energiák (nap-, szél-, geotermikus
-, biomassza energia, stb.) használata volt a téma. A kapacitásokkal
való jó gazdálkodás elengedhetetlen, hiszen a fosszilis energiahordozók csökkenésével, valamint
ezek káros hatásának kiküszöbölése érdekében a megújuló energia-

források arányának növelése és az
energiatakarékosság jelenthetik a
megoldást.
A nagyszámban megjelent érdeklõdõk nemcsak elméleti, hanem
számos, jól használható gyakorlati
tanácsot is hallhattak a témában.
Például választ kaptak arra a kérdésre, milyen megújuló energiákat
használhatunk otthonunkban, s hogyan takarékoskodhatunk. Tehetjük
ezt többek között hõszigeteléssel, a
nyílászárók cseréjével vagy utólagos szigetelésével, fûtéskorszerûsítéssel, passzív napenergia-hasznosítással. A kisebb költségvetéssel
rendelkezõk alkalmazhatnak sötétítõ függönyöket, hõvisszaverõ fóliá-

közremûködésével  a horvát piacon való tapasztalataikról számoltak be.
A külpiacra történõ eredményes
lépésrõl pedig Radicsi Milán attasé,
külgazdasági szakdiplomata, Magyarország Horvátországi Nagykövetségérõl adott tájékoztatást.
A konferencia részét képezte
még kerekasztal jellegû megbeszélés is, amire horvát üzleti kapcsolatrendszerrel és nyelvtudással
rendelkezõ szakembereket invitált
a kamara.
Sz.Zs.
kat, illetve sokat segíthet a ház körüli növényzettelepítés. Ha az
elektromos energiával kívánunk takarékoskodni, lecserélhetjük hagyományos izzóinkat energiatakarékos fénycsövekre vagy LED-es
világítótestekre, de hasznos helyi
megvilágítást alkalmazni. Ha elektromos berendezések beszerzése
elõtt állunk, legoptimálisabb A
energiaosztályúak vásárlása.
A programsorozat a Ligetváros szociális célú rehabilitációja
(NYDOP-3.1.1/B2-13-K2-20130002) projekt Programalapjának
jóvoltából valósulhat meg.
Kanizsa

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor, tel.: +3630/500-6216. Megjelenik:
21000 példányban. ISSN 0865-3879

2014.10.21.

13:30

Page 3

Kanizsa  Krónika

2014. október 23.
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Átadás-átvétel a hivatalban

készített dokumentumokat a kormánymegbízott jelenlétében aláírja  mondta múlt pénteken Rigó Csaba, a Zala Megyei Kormányhivatal vezetõje. Hozzátette, ez a jegyzõkönyv öt példányban készült és mindent rendben
találtak az eljárás során. Kiemelte, Nagykanizsa és az itt élõ emberek továbbra is számíthatnak a
Zala Megyei Kormányhivatal

Dénes Sándor polgármester és
Cseresnyés Péter leköszönõ polgármester, országgyûlési képviselõ aláírta az átadási-átvételi
jegyzõkönyvet a polgármesteri
hivatalban.
 A mai átadási-átvételi eljárás
lezajlott. Jogszabály írja elõ azt,
hogy a volt polgármester és az új
polgármester, a jegyzõ által el-

szakmai támogatására. Ezen túl
bejelentette, hogy jövõ év június
30-ig a Nagykanizsai Járási Hivatal átesik egy energiaracionálási eljáráson, és így a Fõ
útról ide költöztetik a kormányablakot.
Cseresnyés Péter ehhez hozzátette, hogy az Eötvös téri épület
elõtti teret is felújítják. Ezt követõen jó munkát kívánt a testületnek.
 Folytathatjuk azt a munkát,
amit közösen végeztünk az elmúlt
idõszakban. Szeretném megköszönni Cseresnyés Péternek a
munkáját, mely egy olyan pályára
állította városunk mûködését, melyet folytatni szeretnénk és ezzel
Nagykanizsa további sikereket érhet el  emelte ki Dénes Sándor
polgármester. Hozzátette, csak
együtt lehet sikeresen dolgozni,
így folytatják az együttmûködést a
kormányzattal, a kormányhivatallal és a zalai településekkel egyaránt.

Nagy létszámban gyûlt öszsze a Honvéd Kaszinóban
szerdán a Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete, hogy hangulatos rendezvény keretében idén is közösen ünnepeljék a Fehér Bot
napját, így hívván fel egészséges társaik figyelmét a látássérült emberek nehéz
helyzetére.

Szólván még arról is, hogy a
szociális foglalkoztató közel ötven
millió forintot nyert pályázati úton
eszközfejlesztésre és a dolgozók
képzésére.
A Piarista Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium Schola
Gregoriana Calasanctiana kórusának mûsorát követõen Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ átadta az üzlet kulcsát Léránté Mátés
Valériának, a Szociális Foglalkoztató ügyvezetõjének.
Kanizsa
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Az Erzsébet tér 1-ben, a
TISZK tanbolt szomszédságában lakástextíliákat forgalmazó
üzletet nyitott a Nagykanizsai
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.

hangot adott, hogy könnyen elérhetõ, megközelíthetõ helyen  a
belváros szívében  található az
üzlet.
Majd arról beszélt, hogy a Szociális Foglalkoztatót jelenlegi helyérõl, a Sabján Gyula utca 3-ból 
a közeljövõben, egy pályázat keretében  a Petõfi utca 5-be költöztetik.
 Így komfortosabb körülmények közt dolgozhatnak majd
megváltozott munkaképességû
embertársaink  mondta a polgármester.

A Fehér Bot
napján

Az egyesület minden évben
nagyszabású ünnepséget szervez e
nemzetközi nap idõszakának környékén. Az érdeklõdés ezúttal sem
volt kicsi a tagok részérõl. Ugyanis a megye több pontjáról érkeztek
látássérült emberek, hogy közösen
töltsék a napot.
A megjelenteket  Gazda Zoltán
egyesületi tag szavalata, a Honvéd
Kaszinó Énekkarának és Diákszínjátszóinak mûsora után  Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ köszöntötte. Beszédében kiemelten szólt arról, hogy az egészséges embereknek sérült társaik
felé nagyobb figyelemmel kell
lenniük.
Molnár Béla, a Vakok és
Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesületének elnöke pedig a
szervezet elmúlt esztendejét értékelte. Hangsúlyozván, szervezetük a társadalmi kapcsolatok ápolására is nagy hangsúlyt fektetett.
Ennek egyik ékes példája, hogy
más egyesületekkel is sikerült
szorosra fûzniük az együttmûködést.
Az üdvözlõ beszédek után
Könczöl Csaba, a megyei Kormányablak helyi kirendeltségének
vezetõje tartott elõadást a látássérültek által igényelhetõ támogatásokat is érintve.
A nap folyamán a résztvevõk
különbözõ segédeszközökkel is
megismerkedhettek, amik nagyban megkönnyítik a mindennapjaikat. Ilyen  például  a kivilágított, kézi nagyító is. Illetve, eszmecserére is nyílt lehetõségük a
grazi székhelyû, Steinmarki Vakok és Gyengénlátók Szövetségének tagjaival, akik 10 fõs delegációja szintén részt vett a rendezvényen.

Az otthon ékei-díszei egy helyen

Többek között függönyök,
damaszt, pamut, szatén és hímzett ágynemûk, paplanhuzatok,
konyharuhák, törülközõk, blúzok, kötények közül válogathatnak a vásárlók a Novum
Spatium, prémium kategóriás
termékeket forgalmazó mintaboltban.
A pénteki megnyitó ünnepségen elsõként Lérántné Mátés Valéria, a Nagykanizsai Szociális
Foglalkoztató Nonprofit Kft.
ügyvezetõje köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, az üzlet létrehozását leginkább az indokolta, hogy a megváltozott munkaképességû embereknek a jövõben
is stabil munkahelyet tudjanak
biztosítani.
Dénes Sándor polgármester beszédében azt emelte ki, hogy kiváló minõségû, szép termékek, textíliák kaphatóak a mintaboltban.
Városunk elsõ embere annak is
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Javítva változtatna
a Nagykanizsai Járásbíróság új elnöke

A járásbíróság nemrégiben kinevezett elnökérõl azt tartják:
karakán, vezetésre termett, kemény nõ, szigorú, de igazságos bíró. A Landler Jenõ  a mai Batthyány  Gimnáziumba, nyelvi
tagozatos osztályba járt, amelynek mai napig tartó hatásaként
érti és beszéli a franciát, az oroszt
és a német nyelvet is. Dr. Hajdu
Ildikó ennek még ma is hasznát
veszi, ugyanis feltöltõdés és kikapcsolódás gyanánt sokszor választja az utazást, más földrészek
és kultúrák megismerését.
 A gimnáziumban kezdtem a jog
iránt érdeklõdni, ezért a továbbtanuláson morfondírozva, a felvételi
lapon végül is a Pécsi Tudományegyetem jogi karát jelöltem meg. A
nõvéremet azonban a gazdasági élet
érdekelte, õ pénzügyi szakemberként dolgozik. A városi legendával ellentétben nem azonos a névrokon háziorvossal  fogott hozzá
életútja ismertetéséhez a Nagykanizsai Járásbíróság új elnöke.  Pécsett harmadéves joghallgató voltam, mikor eldöntöttem: bíró szeretnék lenni. Egy frissen diplomázott jogász szerencsés helyzetben
volt akkortájt, hiszen a nagykanizsai bírói kar  átlagéletkorát tekintve  már nem volt a legfiatalabb, így kerestek fiatal, jó képességû fogalmazókat. Nem lehetett kérdéses: az egyetem után hazajövök.
Két év múlva elbúcsúztam Pécstõl,
és munkába álltam a nagykanizsai
bíróságon fogalmazóként, ekkor
1987-et írtunk.
 Két év múlva letettem a jogi
szakvizsgát is, és rögvest bírósági

titkár kinevezést kaptam Nagykanizsára. A mai napig szívesen emlékszem vissza ezekre a hetekre,
hónapokra. A fõvárosban eufórikus hangulat uralkodott, 1989 októberében, a rendszerváltás kellõs
közepén jártunk. Azon kevesek
közé tartozom, akinek a bírói kinevezési okmányát Szûrös Mátyás
ideiglenes köztársasági elnök írta
alá. A következõ év tavaszán, március elsején kezdtem el bíróként
tevékenykedni. Talán egy picikét
közelebb állt a szívemhez a büntetõjog, így örültem, mikor büntetõbírói feladatkört kaptam. Akkoriban két büntetõ ügyszakos bíró
dolgozott Nagykanizsán az elnökön kívül, ma már hatan látjuk el a
büntetõ igazságszolgáltatást. Sõt,
nemcsak bíró, hanem közjegyzõ is
lettem egyszerre, körülbelül fél év
idõtartamra, akkortájt ugyanis még
más volt a jogi környezet. Egyik
nap közjegyzõi munkát láttam el,
majd másnap büntetõbírói talárt
öltöttem. A bírói munkát végzem
azóta is, idestova 24 éve Hogy
van-e olyan ügy, amelyik kitörölhetetlen nyomot hagyott bennem,
a lelkemben?  kérdez vissza az
elnökasszony.  Persze, bár szerintem nincs olyan bíró, akinek ne
lenne egy-egy ilyesfajta ügye. A
90-es évek közepén történt. Egy
12 éves kislányt próbált meg egy
hasonló bûncselekmény elkövetése miatt korábban már elítélt, és
frissen szabadult férfi megerõszakolni. A gyermek lélekjelenlétének
köszönhetõen szerencsére kísérleti
szakban maradt a férfi cselekménye, de mégis mély hatást gyakorolt rám az ügy. A kislány a bírói

tanácsunk elõtt is nagyon talpraesetten viselkedett, és döbbenetes
részletekre emlékezett: például,
hogy római számlapos volt az elkövetõ órája. A vádlott tagadott, de
felhozattam a lefoglalt órát, ami
valóban római számlapos volt. Az
egyéb bizonyítékok is egyértelmûen bizonyították a bûnösségét, így
szigorú büntetést szabtunk ki.
Egyébként az ítészi hivatás pont az
a munka, amelyet nem lehet bennhagyni a munkahelyen. Én fejben
mindig dolgozom az éppen aktuális ügyeimen, és néha a legváratlanabb pillanatokban jövök rá a
megoldásra.
 Akkor talán nem csak városi
legenda az, hogy Ön a szigorú, de
fair bírák közé tartozik?  teszem fel a kérdést dr. Hajdu Ildikónak.  Én is hallottam már róla,
hogy az ügyfelek így jellemeztek,
de ezt nem kívánom kommentálni,
hiszen ez szubjektív megítélés az
egyéntõl. Az ítélkezésemben elsõsorban a törvényesség megtartására figyelek, illetve arra, hogy az általam meghozott büntetõítélet
igazságos, és egyben nevelõ célzatú is legyen. Felnõttek esetében jó
példa erre a nevelõ célzatra a középmérték alkalmazása, mely lehetõség a bíró számára, hogy a valóban bûnözõ életmódot folytató
elkövetõ esetét  az ítélkezés során
is  el tudja különíteni az elõször
megbotló állampolgárétól. Utóbbinál enyhébb büntetést célszerû kiszabni, nevelõ célzattal, míg ezek
a szempontok egy többszörös vagy
különös visszaesõ esetében már
nem elégségesek.
 Az elkövetkezõ évekre számos
megvalósítandó tervem van a
Nagykanizsai Járásbíróság mûködésével kapcsolatban, talán a javítva változtatni Deák Ferenchez
köthetõ gondolat fejezi ki legjobban az általam elérendõ célt. Az
ügyteher arányosítása  vagyis a
bírák közti ügyek megfelelõ kiosztása  kiemelten fontos, hiszen ezáltal válik színvonalassá és idõszerûvé egy bíróság ítélkezése. Mert
ha ez rendben van, a bíráink nem
lesznek leterheltek, és így színvonalas munkavégzésre képesek,
amely pedig az ügyfelek és a társadalom elégedettségét eredményezi. Igyekezetem oda hat, hogy mi-

nél nagyobb hangsúlyt fektessek a
bíróság nyitottabbá tételére mind a
társadalom felé, mind pedig az azt
tájékoztató média irányába is 
szögezi le a járásbíróság elnöke. 
Rövid idõn belül ötletládát és
ügyfél-elégedettséget mérõ ládát
helyezünk majd ki a bíróság folyosóján, utóbbihoz kérdõívek is tartoznak majd. Ez a megye valamennyi bíróságán megvalósuló új
kezdeményezés. Nyitottak vagyunk minden jobbító szándékú
ötletre, javaslatra, vagy csak egyszerûen a problémák felvetésére.
Odafigyelünk ezen kívül a honlapunkra is, folyamatosan frissítjük,
hiszen az internet világához, a
technika fejlõdéséhez a bíróságoknak is alkalmazkodnia kell. Kiemelkedõen fontosnak tartom a tanúgondozást, amely lehetõséggel a
tanúk  a tapasztalatok alapján 
rendre élnek is. Egy-egy bírósági
tárgyalás fontos kelléke a tanú,
akinek minden segítséget meg kell
adni, hogy állampolgári kötelességét nyugalommal teljesíthesse. A
Nagykanizsai Járásbíróságon bármely tanú bizalommal fordulhat a
tanúgondozást végzõ munkatársamhoz is, gondjaival, problémáival. Meghallgatunk és komolyan
veszünk minden kérést vagy jelzést, hiszen a bizalom a kulcsszó
ezekben az esetekben. Az elnöki
félfogadáson segítséget nyújtok a
hozzám fordulóknak. A cél: a bíróság a mûködését tekintve egy tiszta és átlátható képet adjon magáról
a laikus érdeklõdõ számára is.
 A kollegáim képzése az, amire
még kiemelt figyelmet kívánok
fordítani: elsõsorban arra, hogy
képzettsége és végzettsége szerinti
munkát végezzen mindenki, hiszen csak így várható el tõle minõségi munka  hangsúlyozza dr.
Hajdu Ildikó.  Nemcsak bíráink,
de az igazságügyi alkalmazottak is
folyamatos képzéseken vesznek
részt, az ügyviteli alkalmazottak
közül sokan fõiskolai végzettséggel rendelkeznek. Mindezt munka
mellett teszik, és a bíróság elnökének feladata az, hogy a megfelelõ
munkarenddel ezt segítse, illetve,
hogy az ítélkezés mindezek mellett
gördülékenyen folyjék. És ezért is
mondtam korábban, hogy nagyon
alapos tervezés szükséges az
ügyek elosztásánál, hiszen az nemcsak a bírákra, hanem az õ munkájukat segítõ igazságügyi alkalmazottakra sem kevés terhet ró. Még
egy dolgot megemlítenék, ami véleményem szerint egyértelmûen
beváltotta a hozzá fûzött reménye-
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ket: a nyitott bíróság programot.
Fiataloknak, középiskolásoknak
tesszük lehetõvé, hogy rendkívüli
osztályfõnöki óra keretében eljöhessenek egy-egy nyilvános tárgyalásra. Meglepõen fogékonyak,
érdekli õket az itt folyó munka,
mondhatom, hogy az osztályok
sorban állnak az idõpontokért.
Nem egy esetben történt már meg,
hogy hiába lett volna vége az osztályfõnöki órának, a gyerekek nem
akartak hazamenni, és megvárták a
délutáni ítélethirdetést is. Ennek a
nyitott bíróság programnak két
nagyon fontos célja van: az egyik,
hogy a fiatalok érdeklõdését felkeltsük az igazságügyi pálya iránt,
másrészt viszont, saját maguk láthatják és tapasztalhatják, milyen
véget is érhet egy bulinak, jó poénnak induló cselekedet. Általában a
könnyen átlátható, érthetõ és tanulságos büntetõügyekre engedjük
be õket, nem egyszer olyan esetre,
amelyben a vádlott már elõzetes
letartóztatásban van. Egy-egy tárgyalás után pedig lehetõséget biztosítunk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel az ítélkezõ bírónak, és
átbeszéljék az ügyet, a tanulságokat. Rendkívül fontosnak tartom
ezt a felnövekvõ ifjúság nevelése
szempontjából, fõleg Nagykanizsán. A nagykanizsai járás sajnos
eléggé fertõzött területnek számít a
fiatalkorúak által elkövetett bûn-

cselekmények számát tekintve.
 Két éve tárgyalhatjuk a fiatalkorúakat érintõ büntetõügyeket,
addig csak a megyeszékhelyen található városi bíróságnak volt joga
erre. Milyen tapasztalataim vannak eddig? A családi háttér egyértelmûen meghatározó, de legalább
ilyen fontos a baráti társaság is, hiszen a fiatalok esetében a társas elkövetés a leggyakoribb  nyomatékosítja az elnök.  És tulajdonképpen õk, a kisebb-nagyobb bûncselekményeiket általában nem az
anyagi haszonszerzés motivációjával követik el, hanem egyszerûen
egy jó balhét látnak benne a legtöbb esetben, amivel fel tudnak
vágni a barátok elõtt, a lányok
elõtt. Át sem gondolják, hogy akár
az egész életüket tönkretehetik egy
szombat estével A Nagykanizsai
Járásbíróságon kialakult bírói gyakorlat egyértelmûen a nevelés irányába ható ítéletek kiszabására törekszik. Tehát rádöbbenteni a fiatalt a tettére, annak súlyára és következményeire. Megrovás és próbára bocsátás az elsõdlegesen velük szemben alkalmazott büntetési
forma, illetve van még egy fontos
eszköz: a javító-nevelõ intézet. A
fiatalkorúak börtönét csak a többszörös visszaesõ vagy kiemelkedõ
tárgyi súlyú bûncselekményt elkövetõ fiatalok esetében alkalmazzuk. Ezért is tekintek várakozások-

kal a Nagykanizsai Javítóintézet
felé. Egyrészt rendkívül megkönynyíti majd mind a bíróságok, mind
a társszervek munkáját, hiszen a
fogva levõ személyeket például
nem Aszódról vagy Kalocsáról
kell majd elõállíttatni egy-egy tárgyalásra, kihallgatásra. Másrészt
pedig, egy megfelelõen mûködõ
javító-nevelõ intézet a bíró munkáját, illetve annak eredményességét
fogja növelni: javít és nevel, ami
által remélhetõleg csökken majd a
bûnismétlõ, vagy visszaesõ fiatalok száma. A cél pedig mindenképpen ez.
 Azonban nemcsak a Nagykanizsai Járásbíróság szervezetét és
belsõ igazgatását, hanem a bíróság
Erzsébet téri épületét érintõ változásokról is be tudok számolni.
Régóta megoldatlan épületünk
biztonsági beléptetõ rendszerének
kérdése, pontosabban annak hiánya. Ez a probléma várhatóan egy
hónapon belül megoldódik, ugyanis beléptetõ kaput és csomagvizsgáló készüléket kapunk  mondja
dr. Hajdu Ildikó.  Ez feltétlen magával hozza a bejárat átépítését is,
illetve a rendészet számának 1-2
fõvel való növelését. Az új beléptetés módjáról még nem döntöttünk, bár több alternatíva is van.
Természetesen a polgármesteri hivatal igényeit is figyelembe kell
vennünk, ezért a beléptetésrõl a hi-
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vatallal közösen fogunk majd határozni. Egyébiránt, mióta az
ügyészség a Rozgonyi úti, új épületébe költözött, teltházzal ugyan,
de viszonylagos kényelemmel elférünk. Ha nem változik drasztikusan az ügyteher, akkor az Erzsébet
téri épület általunk használt szárnya továbbra is elég lesz a feladatunk ellátására. Én pedig megmaradok ítélkezõ bírónak is, heti egy
napot mindig tárgyalok. Most éppen a bíróság vezetését és az ítélkezõ tevékenységem összehangolását tanulom, illetve magát a vezetést, hiszen, mint az életben mindenbe, úgy ebbe is bele kell tanulni.
 És hogyan pihen egy bíró? 
kérdezem, amire dr. Hajdu Ildikó
rögtön felel: a családdal.  Férjemmel és lányommal  aki gimnazista és a késõbbiekben az állatokkal
szeretne foglalkozni, talán állatorvos lesz majd  gyakran felkerekedünk, és nekiindulunk a világnak.
Utazás, túrázás, új tájak, emberek
és kultúrák megismerése: ez az,
ami engem fel tud tölteni lelkileg.
Na meg a kutyánk, egy néha kajla,
de mindig szeretnivaló, keverék
golden retriever és a három koromfekete macska, akik nálunk
szintén családtagnak számítanak
Dr. Papp Attila

Fotó: Varga Mónika

Ülésezett a Kanizsai Múzeumért Alapítvány

A Kanizsai Múzeumért Alapítvány kuratóriumi ülését
követõen dr. Polay József elnök ismertette az alapítvány
terveit, az elõttük álló feladatokat a Thúry György Múzeumban.
 A kuratórium három témával
foglalkozott a mai ülésen. Érté-

keltük az elõzõ kuratóriumi ülés
óta eltelt idõszak eseményeit,
meghatároztuk az elõttünk álló
feladatokat és az újonnan felálló
önkormányzat felé a javaslatainkat  kezdte a tájékoztatót az elnök. Az eltelt idõszak tevékenységei közül kiemelte, az idén átadott díjakat és Vándor László
elõadását. Elkészült a várat ábrá-

zoló képeslap és az alapítvány támogatásával megjelent a Kanizsa
képekben kiadvány is. A fejetlen
fehér mén legendájának népszerûsítése érdekében több lépést is
tettek: érettségizõk és PEN végzõs egyetemisták tanulócsoportonként egy patkót vertek fel a
falra, valamint Tarnóczky Attila
és Büki Pálné szervezésében lebonyolították a Ménlegenda rendezvényt.
Ahogy az elnök elmondta, a
jövõben két újfajta szerencsepatkót is árusítanak. Az egyiken
a Kanizsa felirat olvasható
majd, míg a másik a házaspárok
patkója lesz. Szerveznek egy
elõadást is, ahol a vár, a várkastély és Kanizsa család történetének egy-egy részletét mutatnák
be. Ajándéktárgyakon megjelenítik a várkastély valószínûsíthetõ képét.
 A kuratórium gratulál a megválasztott polgármesternek és a
képviselõknek  mondta dr.

Polay József, majd hozzátette három javaslatot terjesztenek be az
újonnan felálló önkormányzati
testület elé.
Javaslataik között szerepel,
hogy a Fõ utca 7. szám alatt álló
épület emeleti részét kapja meg
a Thúry György Múzeum,
ugyanis ott lehetõség lenne a helyi értékek kiállítására és egy
elõadóterem kialakítására. A bécsi levéltár anyagából a város
történelmére nézve sok új és érdekes anyag kerülhet elõ. A
megvalósításához azonban pályázati pénzre vagy kutatási keretre lenne szükségük.
 Javasoljuk, hogy az önkormányzat az alapítvánnyal együttmûködve a több mint hatszáz éve
épült Kanizsa várkastélynak találjon egy impozáns, lenyûgözõ és
turisztikailag hasznosítható megjelenési formát  zárta a tájékoztatót
az elnök.
V.M.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Szüreti felvonulás Palinban

Személy- és lovaskocsik, hintók, kis- és nagytraktorok, kíváncsiskodó helyiek és városiak
népesítették be szombat délután
a palini sportpályát. A hazaiakon kívül jöttek lovasok a bocskai lovasiskolából is a szüreti
felvonulásra.
Izgatottan várta mindenki az ünnepélyes megnyitót. Három, kalapos ifjú legény  akárcsak nagyapáik hajdanában , a mögöttük

sugdolózó lányokról diskurált. A
lányok-asszonyok nemzeti színû
szalagot, s bokrétát tûztek a jármûvekre, kalapokra.
Az iskolás kislányok a festõmûvész ecsetjére kívánkozó paripák
közelébe merészkedtek, s megsimogatták arcukat. Az ünnepélyes
megnyitó a Nagykanizsai Fúvószenekar indulójával vette kezdetét.
Az induló ritmusa rögvest lendületet adott a város déli szélérõl érkezõ Dobri Lajos Szigony névre

szótérnél állt meg. Útközben
számtalan kíváncsiskodó kísérte
végig biciklivel a menetet. A játszótéren már várták a jókedvû társaságot. Lányok, lányok, lányok
a faluban, faluvégén szépen szól a
muzsika  csalogatták közelebb a
lakókat már messzirõl a fúvósok.
A lelkesedés a kisbíró mondandójának végén csúcsosodott ki igazán, amikor világgá kiáltotta: Éljen Palin város népe! S erre rögvest koccintott is egy nótázóval. A
fellépõk itt is sikert arattak mûsorukkal. Hangjukat még az Õz utca
végén is lehetett hallani. S akinek
maradt még estig ereje, az a Mura
Band zenéjére a palini általános iskolában megtartott szüreti bálban
folytathatta a mulatságot.
A szõlõlopás kalandos perceire
azonban hiába vártak az ifjak. Bár
Kuti László tartalékolt a birtokán
néhány fürtöt erre az alkalomra, de
a madarak megelõzték. Õket, lecsipegették, s belakmározták a
szüreti mulatságra szánt édes szõlõszemeket.

hallgató lovának. Jobb lábával
mindaddig dobolta a ritmust, amíg
a zenekar el nem hallgatott.
Az emelvényre lépve Kuti László, a Palini Sport és Kulturális
Egyesület elnöke, Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ és dr. Erdõs
László, a városrész újonnan megválasztott önkormányzati képviselõje
köszöntötte az érdeklõdõket.
Cseresnyés Péter azt kívánta, legyen a mai nap igazi ünnep mindenki számára. Dr. Erdõs László
önkormányzati képviselõként elsõ
alkalommal szólt a városrész lakóihoz. Elmondta, legszentebb kötelességének tartja a palini városrész
érdekeinek képviseletét az önkormányzatban. Megígérte, a problémák megoldása érdekében lelkiismeretesen és a legjobb tudása szerint jár el, ehhez azonban kéri a segítségüket és a türelmüket. Hangulatos mûsorával a Rozmaring
Táncegyüttes és a Palini Általános
Iskola néptánc csoportja, valamint
a Palini Nyugdíjas Nótaklub mûsora tette emlékezetessé a napot.
A vidám menet végignótázva a
palini fõutcán a Herkules utcai ját-

B.E.

Bolyai Sportnap: a kitartás és elszántság bajnokával

A kezdetekrõl az úszásban ultratávokra szakosodott sportoló
elmondta, annak idején õ is versenyszerûen sportolt, 6 éves korában kezdte az úszást, s az 1980as években igazolt versenyzõ volt
a megyeszékhelyen a medencés
versenyzés területén. Aztán kísérletezõ kedve nem ismert határokat, elõször a Balatonfüred-Siófok viszonylatában kezdte a Balaton átúszással, a 90-es évek pedig már az úgynevezett szabadvízes úszás jegyében telt életében. Akkor az olimpia programjában még nem is szerepelt a hosz-

Fotó: Polgár László

Az évek során harmadszor
sorra kerülõ Bolyai Hét keretében a kedd a sport napja
(volt) az oktatási intézményben, így az általános iskolások
találkozhattak például Mányoki Attila zalaegerszegi hosszútávúszóval is, akinek élménybeszámolóját diákok tucatjai
hallgatták, miközben a lányok
zumbázhattak (képünkön) az
iskola tornatermében a délelõtti órákban.

szútávúszás, igaz, fõhõsünk számára bõven annak 10 kilométeres
távja fölött kezdõdött és azóta is
kezdõdik a teljesítendõ távok sora.
El is értünk addig a témakörig,
hogy mi is az igazán nagy kihívás a több tíz kilométeres penzumok teljesítésében. Nos, Attila
elõadásában elmondta, sportos
pályafutásában gyökeres fordulat
állt be azzal, amikor görög edzõjével kezdte el a közös munkát.

Egyfajta gondolat-átprogramozás következett be nála fejben,
mely egy nagyon komoly csapatmunkával juthatott el olyan szintig, melyet most is képvisel az
egerszegi hosszútávúszó. Az elsõ
igazán nagy mérföldkõ 2008 júliusában a Balaton hosszanti átúszása volt BalatonkeneseKeszthely között megállás, bocsánat  kapaszkodás nélkül. A
80 kilométert 26 óra alatt sikerült
teljesítenie...

 Egy ekkora távnál különösen
fontosak a környezet emberi testre gyakorolt hatásai, melyeket
nem lehet figyelmen kívül hagyni
 mondta Mányoki.  Egy idõ
után roppant lényeges annak követése is, hogy a szervezet miként reagál bizonyos behatásokra. Ezen a bizonyos hat évvel ezelõtti balatonin például az utolsó
órában leállt a gyomormûködésem, vagy éppen pattantak el erek
a szememben. Ugyanakkor pontosan az ilyen tapasztalatok begyûjtéséért fontos minden egyes
alkalom, melyet hosszútávon úszhatok, hiszen így tudjuk, hogy
mikor és mi következhet be, de
gyorsan teszem hozzá  esetleg.
Lévén minden egyes alkalom más
és más, ahogy nincs két egyforma
nap sem, amilyen tehát maga az
élet...
Eközben az iskola tornatermében a testmozgást zumbán keresztül gyakorolhatták a fiatalok, akik
akár nagy slágerekre is ugrálhattak
kedvükre.
P.L.
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nagykanizsai református lelkész,
zenemûvészet kategóriában Varga Endre, a hévizi Musica Antiqua Együttes mûvészeti vezetõje
vehette át. A közönség díját szintén Kiss István kapta.

szegi néptáncoktató, közmûvelõdés kategóriában Hella Ferenc

Díj olyan közülünk való, a mindennapjainkban jelen lévõ emberek és

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Átadták a 2014-es év Zalai
Prima Díjait. A rendezvénynek
helyet adó HSMK-ban a Primadíjat  a Kincsem-emlékszobrot
, Schrammel Imre Kossuth-díjas iparmûvész (aki Kanizsán
járt gimnáziumba) alkotását, és
a vele járó egy-egy millió forintot oktatás és közmûvelõdés kategóriában Kiss István zalaeger-

A szavazók között is kisorsoltak
egy díjat. Ágh Töttõ Edit festõmûvész alkotását Kovács László
kiskanizsai szavazó vihette haza.
Köztudott, Demján Sándor és a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által alapított Prima
Primissima Díjhoz hasonlóan  hagyományteremtõ módon  a megyei
szervezet elnöksége a mûvészet, a
tudomány, a kultúra, az oktatás és a
média régiónkban élõ kimagasló
képviselõi számára díjat hozott létre.
Dénes Sándor polgármester beszédében kiemelte:
 Örülök, hogy a Demján Sándor
által két esztendeje megfogalmazott
magyar Toszkána, azaz Zala megye kilencedik alkalommal megrendezett ünnepségének újra városunk lehet a házigazdája. A Prima

vállalkozók elismerését szolgálja,
akik munkásságukkal kivívták mások tiszteletét, akik hivatásukban
példamutató módon hozzájárultak
és hozzájárulnak a megye és így e

Kendlimajor Mûvészeti Szabadiskola, tudomány kategóriában prof.
dr. Bátorfi József sebész fõorvos,
sajtó és média kategóriában a Helikon Rádió, a sportban a ZTE-

lokális kultúra fejlõdéséhez, értekeinek gyarapodásához.
Köszöntõjében Doucha Ferenc,
a VOSZ Zala Megyei Szervezetének elnöke arra emlékeztetett, hogy
a Prima Primissima Magyarországon a díjak díja, így a területi Prima
díjak a lokális maximumok elismerései. Büszkék rá, hogy Zalában is
vannak jelet hagyó, közösségükért
dolgozó példaemberek.  Ha életünk nem jó hangulatú, nincsenek
példaképeink, közösségeink, akkor
nem élhetünk boldog életet. Ezért is
fontos a kiválóságok Prima Díja,
mert koncentráltan fókuszál a helyi
példaemberekre, példaközösségekre, mondhatjuk nyugodtan a
zalaikumra, és egy igazi zalaikum
egyben hungarikum is  zárta beszédét a megyei elnök.
A Prima Díjak jelöltjei  irodalom kategóriában Fa Ede költõ,
színmûvészetben Both Gábor
színmûvész, képzõmûvészetben a

ZÁÉV Nõi Tekeszakosztálya  voltak. A vállalkozók támogatásának
köszönhetõen valamennyien értékes ajándékban részesültek.
A hagyományoknak megfelelõen
ez alkalommal adták át az Év Zalai
Vállalkozója Díjakat is. Kiemelkedõ munkájáért az Irodaplusz Kft., a
Murasóder Kft., a Kanizsa-Bau Kft.,
a Metál-Légtechnika Kft., Simon
Péter ortopéd cipészmester, a László Pincészet, az M.T.E. Gépjármûalkatrész Kft., a Spiller 2000 Kft., a
Tóth 95 Kft. valamint az Eurowild
Kft. vehetett át elismerést.
A díjátadó gálán a modern táncosok mellett fellépett a Nagykanizsai Fúvószenekar, Scháb Bereniké, Gölles Martin, Both Gábor
és a Príma-díjas Benkó Dixieland
Band, akik sorrendben a 10850
koncertjükkel köszöntötték a
HSMK közönségét.
B.E.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Nagykanizsán adták át a Zalai Prima Díjakat
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Közmeghallgatás

2014. október 23.

Bursa Hungarica A és B

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlését
2014. október 30-án (csütörtök) 16.00 órára
közmeghallgatás
céljából összehívom.
Az ülés helye: Medgyaszay Ház (Nagykanizsa, Sugár u.5.)
A közgyûlésre tisztelettel meghívom.
Dénes Sándor polgármester

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
Munkatársat keres
a Thúry György Múzeum
Thúry György Múzeum a Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Thúry György Múzeum történész (segéd)muzeológus munkakör
betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: az igazgató közvetlen vezetésével a területi múzeum céljainak megfelelõ módon, annak gyûjtõterületén történész szakmai feladatokat végez, gondozza és lehetõség szerint gyarapítja a kezelésére bízott gyûjteményeket, ellátja a gyûjteményekkel kapcsolatos adminisztratív munkát, tudományos kutató
és feldolgozó tevékenységet végez, rendszerezi az intézmény régészeti állatcsont-anyagát. Gyûjteményi feladatai mellett közmûvelõdési feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: egyetem, történelem szakos bölcsész és tanár. Német
nyelvbõl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintû nyelvtudás, múzeumi gyûjteményi tevékenység - 1 év alatti szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány, magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: felsõfokú képesítés, geoarcheológus,
felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), archeozoológiai tanulmányok, pedagógiai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: tudományos tevékenység. Elõnyt jelentõ kompetenciák: csapatszellem, szervezõkészség, jó kommunikációs készség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél,
részletes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok hitelesített
másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban
résztvevõk megismerhetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban
2014. december 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Száraz Csilla nyújt,
a +36202265210 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Thúry
György Múzeum címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Zrínyi
Miklós utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 278/2014/K , valamint a munkakör megnevezését: történész (segéd)muzeológus. Személyesen: Száraz Csilla, Zala megye, 8800
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós utca 62. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatot a pályázati benyújtási határidõ lejártát követõen az igazgató bírálja el, majd a fenntartó véleményét is figyelembe véve bízza meg a (segéd)muzeológust munkakörének betöltésével.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 27.

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!

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. október 31-ig érvényes.
Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
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Tudta Ön, hogy .?
A Föld hõmérséklete folyamatosan emelkedik?
A globális felmelegedés napjaink egyik legnagyobb problémája, melynek legfõbb oka maga az ember.
Hatása komoly következményekkel járhat, mint pl.:
w árvizek
w gyakori aszályok
w szökõárak
w jégsapkák olvadása
w élõlények kipusztulása
w tengerek elsavasodása
w elsivatagosodás
Mit tehetük ellene?
w részesítsük elõnyben a környezetbarát közlekedési
módokat
w gyûjtsük szelektíven a szemetet, ez által nõ az újrahasznosítás lehetõsége
w ültessünk fát
w váltsunk energiatakarékos izzóra
Mit gondol, átlagosan hány kg fára van szükség
1 tonna papír elõállításához?
A kérdés megválaszolásával értékes nyereményeket
nyerhet!

Az IMRO-DDKK Nonprofit Kft. 1.266.000 Ft vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült NYDOP-3.1.1/B1-13-k2013-0006-PA-4 azonosítószámú A fenntartható belváros címmel.
A projekt keretében részt vettünk a két napos Dödölle
fesztiválon, ahol a zöld sátrunkat meglátogatók egy
TOTÓ kitöltésével, illetve az újságban feltett kérdés
megválaszolásával a hónap végén sorsoláson vehetnek
részt.
Az Autómentes Világnap alkalmából egy rajzpályázatot hirdettünk az általános iskolák közt, továbbá az Éghajlatvédelmi Világnap alkalmából mini-konferenciát szerveztünk a családok
számára.

A helyes megfejtéseket az imroddkk@gmail.com e-mail címre kérjük beküldeni 2014. október 28-ig.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Kamara
latépítésének, valamint a külpiacról történõ információszerzésének elõsegítése érdekében a
Medgyaszay Házban.

Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671
Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,
Honlap: www.nakkik.hu

Ülésezett
az elnökség

Kamaránk elnöksége október
13-án tartotta soron következõ
ülését, melyen dr. Polay József
elnök beszámolt az elmúlt idõszak fontosabb eseményeirõl,
dr. Balogh Imre szakképzési tanácsadó pedig tájékoztatta az
elnökséget a tanulószerzõdések
és a szakképzés jelenlegi helyzetérõl kamaránknál.
Az elnökség tárgyalt a NAKKIK
és az önkormányzat közötti együttmûködési megállapodás megújításáról, valamint egyéb aktualitásokról.

Hiszem, ha látom! 

avagy személyes
tapasztalatok a határon
túli üzleti érvényesülésrõl

Kamaránk október 16-án rendezvényt tartott a helyi kis- és
középvállalkozások külpiacra
jutásának, nemzetközi kapcso-

A rendezvényt Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ nyitotta
meg, majd dr. Polay József elnök
köszöntötte a résztvevõket. A
program szakított a konferenciák
megszokott koncepciójával és a
megnyitót követõen egy nyilvános
beszélgetéssel vezették fel a külpiacra lépés jellegzetes kérdéseit. A
beszélgetésben olyan magyar cégek képviselõi vettek részt, amelyek már megtették az elsõ lépéseket tevékenységük nemzetközi
szintre emelése érdekében. Ezt követõen Magyarország Horvátországi Nagykövetségének külgazdasági szakdiplomatája, Radácsi
Milán adott tájékoztatást arról,
hogy miként tudják segíteni a cégeket, saját munkájukon keresztül.
Majd a program a jelenlévõ vállalkozások kerekasztal beszélgetésével zárult.
A külgazdasági programjaink
az NGM_SZERZ/102/1/2012 számú szerzõdés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósulnak meg.

Szakképzési Akadémia

2014. október 23.

köszöntötte a résztvevõket. A
megnyitót
követõen
Javier
González Pareja, a Robert Bosch
Kft. igazgatója tartott elõadást
Magyarországi új Robert Bosch
fejlesztések és további kooperációk a jármûipar és a felszíni közlekedés területén címmel, majd
Krihó Zsuzsanna, a HEATGÁZGÉP Kft. gazdasági vezetõje
A humán erõforrással szembeni
követelmények a HEAT-GÁZGÉP
Kft. tevékenységének és innovációjának tükrében címû elõadását
hallgatták meg a résztvevõk.

Jelentõs magyar
szakmunkás sikerek
a szakmák
Európa-bajnokságán
Október 2-4. között, Lilleben
került megrendezésre a szakmák európai versenye, az
EuroSkills, ahol Magyarország
20 érmet nyert.
A magyar versenyzõk az épületasztalos, ICT specialista, karbantartó tisztító specialista, valamint tisztítási technológiák szakmában lettek aranyérmesek, míg
ezüstöt a faipari technológiák és
mechatronikus szakmában nyertek. Bronzérmet öt szakmában 
bútorasztalos, ács, virágkötõ, faipari gépkezelõ, valamint ápolás
és gondozás  érdemelt ki Ma-

gyarország, utóbbiban elõször
vett részt magyar versenyzõ. A
részt vevõ 25 európai ország rangsorában Magyarország a kiemelkedõ 6. helyen végzett, és ezzel
végérvényesen az európai élvonalba került. Magyarország a
szakmák olimpiájának is nevezett
WorldSkills versenyeken 2007, a
EuroSkills-en 2008 óta vesz részt.
A magyar kormány és az MKIK
között 2010-ben kötött szakképzési keret-megállapodás értelmében 2011-tõl a WorldSkills és a
EuroSkills versenyekkel kapcsolatos feladatokért a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a felelõs. A következõ versenyt 2016ban Göteborgban, a 2018-as versenyt pedig Budapesten fogják
rendezni. Kamaránkat dr. Balogh
Imre szakképzési tanácsadó képviselte a rendezvényen.

Õszi pályaorientációs
programjaink
Az új tanév elsõ félévének feladata a nyolcadik osztályos tanulók továbbtanulási döntésének
elõsegítése. Kamaránk a munkaügyi központokkal és a pedagógiai szakszolgálattal együttmûködve azon dolgozik, hogy minden
gyerek megtalálja az érdeklõdésének, adottságainak leginkább
megfelelõ középiskolát.
Szolgáltatásaink:
- Osztályfõnöki órákon a szak-

Ingyenes módszertani felkészítõ
szakoktatók részére!
A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara 60 órás módszertani felkészítést szervez Dolgozva tanulj! címû projekt
keretében a képzõhelyek gyakorlati oktatói részére.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara, a Kanizsa
TISZK és a GTTSZ Nyugat-dunántúli Régiója Szakképzési
Akadémia címmel tartott elõadást október 16-án a Vasemberházban.
A rendezvényen Janzsó Antal, a
GTTTSZ elnöke, Cseresnyés Péter önkormányzati képviselõ, Dénes Sándor polgármester és dr.
Polay József, kamaránk elnöke

A képzésen részt vehetnek azok, akik együttmûködési megállapodás
és/vagy tanulószerzõdés keretében az iskolai rendszerû szakképzésben
gyakorlati képzés szervezõjeként, illetve folytatójaként résztvevõ
gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói. Elõnyben részesül az a
jelentkezõ, aki nem mesterszakmában oktat.
A képzés 100%-ban támogatott, önerõ nem szükséges.
A képzésre a jelentkezési lap letölthetõ a www.nakkik.hu oldalról,
illetve személyesen átvehetõ a kamara szolgáltató irodájában
(Nagykanizsa, Ady u. 1. )
További információ: telefon: 0693/516-670; mobil: 0630/585-0925;
e-mail: nakkik@nakkik.hu.

A módszertani felkészítés
a
TÁMOP-2.3.4.B-13/12013-0001 számú Dolgozva tanulj! címû program
keretén belül valósul meg.
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képzés új rendszerét mutatjuk be,
különös tekintettel az ösztöndíjjal
támogatott hiány-szakképesítésekre.
- Szülõi értekezleten bemutatjuk az új szakképzési törvénybõl
adódó változásokat, továbblépési
lehetõségeket.
- Üzemlátogatásokat, mûhelylátogatásokat szervezünk annak érdekében, hogy a gyerekek minél
többet tudjanak meg a szakmákhoz
tartozó munkakörülményekrõl.
Az új tanévben csatlakozni szeretnénk a KLIK Fejlesztési Fõosztálya által koordinált TÁMOP
3.1.4.B. számú Köznevelés az iskolában projekt Partnerség és hálózatosodás moduljához, melyben
általános iskolák számára kínálunk
pályaorientációs programokat.
Kamaránk pályaorientációs feladatai
az
NFA-KA-NGM11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Új vitarendezési
lehetõség
az építésügyben
A 2013 júliusában létrehozott
Teljesítésigazolási
Szakértõi
Szerv független szervezetként a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködik, tevékenységét központi költségvetésbõl biztosított forrásból, támogatási szerzõdés alapján végzi.
A TSZSZ-t azért hozták létre,
hogy az építõipari vitás ügyek nagy
része lehetõleg a bíróság elkerülésével, a TSZSZ által kiadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelõen
megoldódjon. A TSZSZ feladata,
hogy a megrendelõ, a tervezõ, a kivitelezõ vagy az alvállalkozó kérelme alapján adjon szakvéleményt a
teljesítésigazolás kiadhatóságával
összefüggõ vitás ügyekben. A szervezet alig egyéves mûködése során
eddig 85 esetben született szakértõi
vélemény, az összes ügyet tekintve
a vitatott összeg meghaladta a 3,3
milliárd forintot.
A szervezet eljárása a vitás építkezés helyszíne szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamaránál, vagy az MKIK-nál kezdeményezhetõ. A kérelmek beadásról,
az eljárás rendjérõl kamaránk az
érdeklõdõk részére ingyenes információt nyújt.

A projekt a Nemzetgazdasági
Minisztérium támogatásával valósul meg a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv 2014. évi elõirányzott
terhére (NGM_ SZERZ/88/2014)

Gyakorlati képzés 
tanulószerzõdéssel
a munka világában
Kamaránknál számos diák
fordul meg a tanulószerzõdések
nyilvántartásba vétele céljából.
Elsõdleges cél, hogy a tanulók
gyakorlati képzése tanulószerzõdéses jogviszony keretében valósuljon meg. Ehhez természetesen
arra van szükség, hogy a jelenleginél is több vállalkozás vállaljon
szerepet a képzésben. Ennek érdekében a kamara szakképzési tanácsadója folyamatosan felkeresi
azokat a potenciális gyakorlati
képzõhelyeket, akik a szakképzésre vonatkozó törvényi elõírásoknak megfelelve alkalmasak a gyakorlati képzésbe történõ bekapcsolódásra. A tanulók gyakorlati képzése gazdálkodó szervezeteknél, a
tanuló és a szervezet között gyakorlati képzés céljából megkötött
írásbeli tanulószerzõdés alapján
folyik, melyet a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara
tart nyilván. A tanulószerzõdés tartalmazza a szakképzõ iskola, a
gazdálkodó szervezet és a tanuló
adatait, a képzés helyszínét, a képzési idõt, a tanulónak járó pénzbeli
és egyéb juttatásokat, illetve a
szervezet és a tanuló kötelezettségeit. A tanulószerzõdés tanuló részére biztosított elõnyei közül többek között a szolgálati idõbe való
beszámítás, a társadalombiztosítási
szempontból való biztosítottság és
a rendszeres havi jövedelem emelendõ ki. A gazdálkodó szervezet
számára lehetõség van a saját munkaerõ kinevelésére, emellett a képzõ gazdálkodó szakképzési célú támogatásra is jogosulttá válik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben kiadta Tanulószerzõdéssel és Együttmûködési
megállapodással a munka világában címû kiadványát, mely jelentõs segítséget nyújthat a gazdálkodó szervezetek számára. A kiadvány részletesen tartalmazza azokat a hasznos és fontos tudnivalókat a gyakorlati képzés rendszerérõl, ami elengedhetetlen ahhoz,
hogy a szakképzést érintõ változásokról naprakész ismeretekkel ren-

delkezzenek a képzésben érintett
felek. A kiadvány kamaránk szolgáltató irodájában átvehetõ, illetve
a www.nakkik.hu kamarai honlapról letölthetõ. További információkkal kamaránk szakképzési tanácsadója áll rendelkezésre.
Kamaránk szakképzési feladatai
az NFA-KA-NGM-11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA
terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Programelõzetes
Elõzze meg
a lánctartozásokat
tájékoztató elõadás
A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara és a Teljesítésigazolási Szakértõi Szerv tájékoztató
elõadást tart az építõipari kivitelezõ vállalkozások részére.
A rendezvény témái:
w a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv munkájának bemutatása,
w az elektronikus építési napló vezetésének gyakorlati tapasztalatai,
felmerült problémák,
w a kivitelezõi szerzõdések buktatói.
Idõpont: 2014. november 19.
(szerda) 14.00 óra
Helyszín: Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara (8800
Nagykanizsa, Ady u. 1. )
Elõadó: Csermely Gábor, a
TSZSZ vezetõ-helyettese
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de elõzetes regisztrációhoz
kötött.
Jelentkezési határidõ: 2014. november 17. (hétfõ)
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul
meg a Teljesítésigazolási Szakértõi
Szerv 2014. évi elõirányzott terhére
(NGM_ SZERZ/88/2014).

Pályaválasztási Kiállítás
2014 - Nagykanizsán
A Zala Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központja november
20-21-én rendezi meg a már hagyományossá vált Pályaválasztási
Kiállítás és Szakmabemutató rendezvényét. A pályaválasztási kiállítás célja, hogy elõsegítse a fiatalok megalapozott pályaválasztási
döntését, amely után nagyobb
eséllyel találják meg az érdeklõdésükhöz és képességeikhez, valamint a gazdaság igényeihez illeszkedõ szakmát-munkát, és vál-
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nak sikeres munkavállalókká a
munkaerõpiacon.
A Pályaválasztási Kiállítás és
Szakmabemutató rendezvényéhez
kapcsolódóan kamaránk feladata,
hogy a nulladik napon, november
19-én cég-, mûhely- és üzemlátogatásokat szervezzen a diákoknak. A kiállítás két napján kamaránk munkatársai a helyszínen tájékoztatják az érdeklõdõ diákokat, pedagógusokat és szülõket a
hiány-szakképesítésekrõl és az
ezeket támogató ösztöndíjrendszerrõl. Kamaránk pályaorientációs feladatai az NFA-KA-NGM11/2013/TK számú pályázati támogatásból valósulnak meg. A támogatást az NFA terhére Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja.

Mesterképzés 80 %os támogatással 
Eljött a szakemberek
ideje!
A Szakképzési törvény elõírása
szerint 2015. szeptember 1-tõl külsõ képzõhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az
adott szakmában mesterlevéllel.
Annak elõsegítése érdekében, hogy
ezt az elõírást teljesíteni lehessen,
elindult a TÁMOP 2.3.4. B. pályázati projekt a mesterlevéllel nem
rendelkezõ gyakorlati oktatók számára, akik pályázhatnak 80%-os
vissza nem térítendõ támogatásra.
Így 60.000 Ft-os önrész befizetésével juthatnak mesteri képesítéshez.
A felkészítõ tanfolyamok 2014. október hónapban indulnak.
Az eddigi jelentkezések alapján
alábbi szakmákban tervezünk tanfolyamot indítani ebben a pályázati
ciklusban: autószerelõ, karosszérialakatos, jármûfényezõ, cukrász, szakács, pincér, gépi forgácsoló, épület- és szerkezetlakatos, hegesztõ.
A támogatási programon kívül
még fodrász szakmában indul
mesterképzés kamaránk szervezésében.
A mestervizsga program a
TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001
számú, Dolgozva tanulj! projekt
keretén belül valósul meg.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Lélek Sándorné Ekpafat: A lélek húrja
"Jazz feelings" - kiállítás Walter
Gábor emlékére. Megtekinthetõ
október 30-ig
Október 29. 19. óra
Színház - Hevesi bérlet
Márai Sándor: ESZTER HAGYATÉKA - érzéki megemlékezés
egy részben. A Spirit Színház elõadása. Fõbb szereplõk: Huszárik
Kata, Zsurzs Kati, Király Attila
Belépõdíj: 3 500 Ft.
Október 30. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka
0-3 éveseknek
Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft.
Október 30. 15 óra - Városi Diákiroda
HALLOWEEN-PARTY
Töklámpás faragás, kézmûves foglalkozás (halloweeni álarcok, kellékek készítése) vetélkedõ, álarcos bál.

Október 23. 10 óra
ÜNNEPI EMLÉKMÛSOR AZ
1956-OS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC 58. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

Október 24-25. Családi Hétvége
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 Black
Belépõdíj: elõvételben 1 200 Ft, a
koncert napján 1 500 Ft. A jegyek
megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában és a helyszínen.

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

Fotó: Bakonyi Erzsébet

35.qxd

Lélek Sándorné Ekpafat: A lélek húrja címû kisregényét a minap mutatták be Református
Templom gyülekezeti termében.
A könyv soraira Hella Ferenc
lelkipásztor köszöntõje után
Szõlõsi Márta hívta fel a megjelentek figyelmét.
Az elsõ lapon Hoffmann Rózsa oktatáspolitikus ajánlását
olvashatjuk: Igen, azt hiszem,
így kell megélni az öregséget.
Mobil telefonnal, laptoppal,
kedves humorral, sugárzó szeretettel! Felemelõ a befejezés
is: jön az újabb nemzedék,
amelyet a hely összeköt soha
nem látott dédnagymamájával.
Tetszik a könyv áttekinthetõ
szerkezete is, a rövid, olvasmányos kis történeteket elmesélõ
fejezetek. És az egész életet átható hit szinte észrevétlenül végigkíséri az oldalakat, természetesen, minden erõlködés nélkül. Érzõdik, hogy aki írta, valóban Krisztussal él.
A regény azzal kezdõdik, hogy
Ilona, az idõs hõsnõ elindul valahova. Még nem tudjuk, hova. Ül
egy autóban  melyet unokája vezet , mereng kifelé, és emlékképek tolulnak elé. A kisregény cselekményein egy-egy fejezet felolvasásával utaztatta végig Szõlõsi
Márta a hallgatóságot, majd kitért
a valamennyiünknek tanulságul
szolgáló, elgondolkodtató történetekre. Megítélése szerint az a
fajta szeretet, gondoskodás, felelõsségvállalás, összetartozás, ami
a sorokból kiviláglik, nagyon kevés könyvben található meg. A
kötetnek jó pár szereplõje van. Figyelemre méltó például az, hogyan tudja a fõhõs elengedni
mindazokat az anyagiakat, amiket

élete során a párjával, családjával
együtt összegyûjtött. Továbbá az
a fajta önzetlenség, ami nem azt
mutatja, hogy megöregedtem, és
most gondoskodásra szorulok,
lásson el a családom, hanem azt
mondja: csak éljétek az életeteket,
én még most is, amit tudok, azzal
benneteket segítelek. Az egész
könyv alapgondolata a másik ember iránti alázat és tisztelet. Akár
az olyan személyekkel szemben is
 akinek egyébként a könyv soraiból olvashatóan nem igazán pozitív a szerepe. Az írónõ tollából a
megbocsátás és a másik ember
tisztelete és elfogadása olvasható
ki.
Olvasás közben feltehetjük
magunknak azt a kérdést is:
félinformációból hogyan va-

gyunk képesek nap, mint nap 
akár jók vagyunk, akár rosszak ,
olyan messzemenõ következtetéseket levonni, ami alapján pillanattok alatt el illetve meg tudunk
ítélni embereket, aztán jön a szomorú valóság, amit gyakran nehéz beismerni. A kisregény a továbbiakban is hol emlékképekbõl, hol álomképekbõl merítkezik. A szöveg minden szavából a szeretet, a megértés, a segíteni akarás árad, valamint annak
az egyszerû felismerésnek a gondolata, hogy a lélek nyugtalansága legtöbbször testi bajok formájában ölt testet. A kötet utolsó
harmadában egy elgondolkodtató
tanmese olvasható  jegyezte
meg Szõlõsi Márta.  Kivételesen nem emberekrõl szól a történet, hanem magáról a természetrõl. Egy kispatakról, a benne élõ
élõlényekrõl, a partján magasodó
fákról és bokrokról, de mégis
úgy érezni, rólunk, emberekrõl
szól annak ellenére, hogy egyetlen lélekkel sem találkozunk ezeken az oldalakon. A könyv utolsó
lapjai pedig egy varázsütésre a
jövõbe vezetnek el bennünket. S
hogy errõl mit üzen számunkra a
szerzõ, Lélek Sándorné? Megtudjuk, ha elolvassuk A lélek
húrja címû könyvét.
B.E.
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Irodavezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Csõszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Gyártás elõkészítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Értékesítõ
szakirányú
megegyezés szerint
Postai dolgozó
középfokú
megegyezés szerint
Hálózatszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Adminisztrátor
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Esztergályos
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Faesztergályos
szakirányú
megegyezés szerint
Fûrészgép kezelõ
középfokú
megegyezés szerint
Fûrészüzemi dolgozó
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
Használja ki gyümölcsözõbben a kapcsolatait és a képességét. Ne szerénykedjen, fogadja el bátran mások közeledését, hiszen
így is, úgy is jól jár. Tetterejét használja jó
célokra, és ne mások bosszantására.

IV.20.V.20. Bika
Jó, hogyha tudomásul veszi, nemcsak
mások követnek el hibát a környezetében, hanem ön is. Javítsa ki minél elõbb,
amit elrontott, mert a folyamatos zsörtölõdéssel nem ér el semmit.

V.21.VI.21. Ikrek
Továbbra is szívesen foglalkozik baráti körének a problémáival. Mivel mindenre tud
gyógyírral, megoldással szolgálni, ezért kérnek szívesen öntõl tanácsot. Ha ez nem jelent fáradságot, akkor tegyen így tovább.

VI.22.VII.22. Rák
A csillagok azt jelzik, hogy figyelnie kell
az egészségére. Bár eleget sportol, valami mégis hiányzik a bolygók szerint. Talán többet kellene táncolnia? Erre a kérdésre csak ön tud választ adni.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Szeretné új területen, új szakmában kipróbálni
magát, de nincs meg a kellõ bátorsága még az
elsõ lépéshez sem. Ilyenkor tudja igazán hasznát venni a jó barátoknak. Hívja el õket kávézni, s közben beszélhetnek a gondokról is.

VIII.23.IX.22. Szûz
Teendõi oly mértékben lefoglalják a hétköznapjait, hogy észre sem veszi környezetében a bosszantó dolgokat. Igaz, ezzel nem
veszít semmit sem. A kikapcsolódáshoz pedig elég csak bekapcsolnia otthon a tévét.

IX.23.X.22. Mérleg
Mostanában új kihívásokra vágyakozik.
A sok lehetõség közül azonban szinte választani sem tud. Az esti órákat töltse sétával, mert összefuthat egy olyan személlyel, aki segíti mindenben.

X.23.XI.22. Skorpió
Ezekben a napokban olyan ismerõsökkel
találkozhat, akik társaságában szívesen
tölti el a szabadidejét. Anyagi téren nyugodt hetekre számíthat, váratlan kiadás
miatt nem kell aggódnia.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha nincs semmihez sem kedve, elõbb tegye
túl magát a könnyedén, szinte rutinból elvégezhetõ feladatain. Azután fogjon hozzá a
több türelmet igénylõ dolgokhoz. A jó munka után jöhet a megérdemelt lazítás.

XII.22.I.20. Bak
Úgy tûnik, megoldódhatnak végre a magánéleti problémái. Ha energiára van szüksége, álljon
ki este az erkélyre, vagy az ajtóba, és érezze át
a csillagok jótékony hatását. Meglátja, másnapra megváltozik az életszemlélete.

I.21.II.19. Vízöntõ
A családja megélhetése érdekében kötelességtudóan elvállal minden feladatot.
Ha teheti, ne terhelje túl magát, ossza
meg a teendõket, mert az egészsége látja
kárát erõfeszítéseinek.

II.20.III.20. Halak
Ne vegye túlságosan komolyan az ön körül
zajló eseményeket, mert a problémák úgyis
megtalálják, ha akarja, ha nem. A kellemetlenségekkel ne törõdjön, mert a bolygóállások szerint szép napokra számíthat.
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Remekül kezdtek
Pécsen kezdte 2014/15-ös
idénybeli szereplését a Heat
Group Kanizsa VSE OB I B-s vízilabda-együttese a PVSK-PSN
ellen. A múlt szezonban a hatodik helyen végzett a KVSE, mely
trénerük szerint  fõleg a harmadik forduló után értékelve 
merész terveket is szövögethet.
Nem rossz azon vízilabdázóik sora, akiket igazoltak a kanizsaiak,
mivel a játékosok elõzõ klubjaikban
nyújtott teljesítményeit nézve
meccsrutinnak nincsenek híján.
Bóta Krisztián helyett a kapuba 
Kiss Csaba mellé  érkezett Miskolcról Nébald Olivér, az YBL WC
csapatától jött Cserdi Péter, míg
Besenyei Richárd az OB I-es
PVSK-Füszérttõl, Baj Marcell pedig a KSI SE-tõl igazolt a Kanizsa
VSE-hez. Kádár Bence ugyanakkor
a távozók szûk listáját gazdagította,
nála azonban gerincsérvet diagnosztizáltak és ez akár további sportolói
pályafutását is befolyásolhatja.

Bronz az
Atomkupáról
A Nagykanizsai Torna Egylet 1866
cselgáncsozói Pakson a XXXIII.
Atom Kupa dzsúdóversenyen több
korcsoporotban is jól szerepeltek. Diák "C"-ben a 39 kg-osok között Kovács Olivér lett harmadik helyezett, 30
kg-ban Kovács Zoltán pedig 7. Serdülõ 40 kg-ban Paizs Mercédesz negyedikként zárt, 55 kg-ban Ludnik Máté
szintén egy 7. pozíciót könyvelhetett
el magának.

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.

 A felsõházi rájátszás a minimális elvárás, de nem lesz egyszerû dolgunk a fõvárosi csapatokkal
már az alapszakaszban sem  fogalmazott Németh Zsolt edzõ. 
Titkon a fejemben azért még egy
dobogós helyezés lehetõsége is
felsejlett, de addig tényleg hosszú
út vezet, ráadásul sorsolásunkat a
kanizsai uszoda felújítása miatt
úgy próbáltuk alakítani, hogy a pályaválasztást õsszel felcseréltük,
vagy hazai meccseinket egy ideig
a fõvárosban rendezzük.
Pécsi VSK-PSN Zrt.  Kanizsa
VSE 8-9 (0-3, 1-4, 2-1, 5-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabdamérkõzés, 1. forduló. Pécs, 50 nézõ. Vezette: Mucskai, Homonnai.
Kanizsa VSE: Nébald 
Besenyei 1, Gulyás 2, Kéri 4, Baj
1, Kaszper G. 1, Bakó. Csere: Virt
M., Bencz, Cserdi I., Kis Zs.,
Fábry. Edzõ: Németh Zsolt.
A kanizsaiak gyakorlatilag a
mérkõzés elején olyan mértékben
uralták a találkozót, hogy az is be-

2014. október 23.
lefért, hogy a végére a kanizsaiak
fáradsága miatt a hazaiak feljöttek.
Bakó Csaba a vendégektõl ráadásul sérülten vállalta a találkozót, s
a negyedik negyedben 4-8-ról jöttek fel a pécsiek, tehát volt elõny,
melybõl a Kanizsa VSE gazdálkodhatott.
Németh Zsolt: Sokat voltunk
emberhátrányban, három játékosunk is kipontozódott, így még értékesebb a megszerzett gyõzelem.
Kecskeméti SI (9.)  Kanizsa
VSE (4.) 10-19 (1-4, 2-6, 5-4, 2-5)
OB I B-s A-csoport vízilabdamérkõzés, 2. forduló. Kecskemét,
50 nézõ. Vezette: Bors, Torda.
Kanizsa: Nébald - Besenyei 1,
Bakó 4, Virt M., Kéri 3, Kaszper
G. 2, Cserdi P. 1.. Csere: Kiss Cs.
(kapus), Bencz, Cserdi I. 1, Gulyás
5, Klie 1, Kis Zs. 1, Fábry. Edzõ:
Németh Zsolt.
Játékban nem volt olyan nagy
különbség, amint azt az eredmény
mutatja, bár a vendégeknek túlzottan izgulnia azért nem kellett. Góljaikat tetszés szerint érték el és a
harmadik negyed valóságos gólszüretet hozott.

Sikeres soproni látogatás
SMAFC-NYME (9.)  Kanizsai Vadmacskák SE (1.) 47-95
(15-21, 14-20, 16-24, 2-30)
Nõi Amatõr NB I Nyugati csoport kosárlabda-mérkõzés, 3. forduló. Sopron, 50 nézõ. Vezette:
Tóth K., Németh A.
Kanizsa: Fekete (14), Fuisz
(21/3), Nagy D. (3), Hegyi (19/9),
Kardos (8). Csere: Bernáth (6),
Horváth E. (7), Herman A. (6),

Karancz (3), Székely (6/6), Buti
(2). Edzõ: Zsámár Krisztián.
Nehezen lendültek játékba a
vendégek, de az elsõ negyed utolsó három percében a 15-2-es eredmény sokat segített... A folytatáshoz ez megadta a kellõ alaphangot,
jól dobtak a kanizsaiak távolról és
közép távolról is.
Nagyszünet után Hegyi Vivien vezérletével továbbra is sikeresek vol-

Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk.
(7660K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7677K)

BECK porszívó 15.000 Ft-ért eladó.
Érd.: 0693-326-840 (7676K)
Keresek régi újságokat (1960-ig
bezárólag) porcelánokat, kerámiákat,
készpénzért Nagykanizsán. Tel.: 0630332-8422 (7678K)

ÁLLÁS
Mosonszolnoki jármûalkatrész gyártó
megbízónk részére keresünk 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)

VEGYES

1 db barna textilbõr sarokkanapé
(ággyá alakítható) 110.000 Ft-ért, 1 db

Németh Zsolt: A találkozó jó
felkészülés volt a MAFC elleni
pénteki, harmadik fordulóbeli
rangadónkra.
MAFC (7.)  Kanizsa VSE (1.)
5-9 (0-2, 0-3, 1-2, 4-2)
OB I B-s A-csoport vízilabdamérkõzés, 3. forduló. Budapest,
Szõnyi út, 50 nézõ. Vezette: Mucskai, Horváth Cs..
Kanizsa: Nébald - Besenyei 2,
Bakó 3, Baj, Kéri, Kaszper G.,
Cserdi P. Csere: Virt M 1, Bencz,
Cserdi I., Gulyás 2, Klie 1, Kis Zs.
Edzõ: Németh Zsolt.
Egy jó játékosállománnyal rendelkezõ MAFC ellen szállhattak
vízbe a kanizsai csapat tagjai,
akiktõl edzõjük egységes, fegyelmezett játékot kért. Nos, ezt játékosai be is tartották, hiszen kellõ
komolysággal, jó mentalitással álltak a mérkõzéshez, ráadásul három
negyed alatt kaptak összesen egy
gólt a vendégek...
Németh Zsolt: Egyik kulcsa
gyõzelmünknek a fegyelmezett védekezés volt és örülök is annak a játéknak, melyet a srácok nyújtottak.
P.L.
tak a dél-zalai dobások és tovább
nõtt a különbség a két együttes között. A záró negyedben aztán védekezést váltott a KVSE, az egész pályás
letámadás során érvényesült a fizikai
fölényük és 28 pontos különbséggel
nyerték az utolsó tíz percet.
Zsámár Krisztián: Örömteli
volt a találkozó során, hogy mindenkinek lehetõséget adhattam és
a cserejátékosok is hozzátettek a
csapat gyõzelméhez.
P.L.

ELÕADÁS
CUKORBETEGEKNEK
Terápiás életmód a cukorbetegségben: A cukorbetegek gondozása - témákról tart elõadást
Dr. Késmárki Nóra fõorvos aszszony 2014. október 31-én pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai
Dorottya Kórház tanácstermében, minden érdeklõdõt vár a
Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete.
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Duatlonos elsõség
A Somogy megyei Rádpusztán
rendezték a duatlon országos diákolimpia-döntõt, melynek keretében több dél-zalai sportoló 
iskoláikat képviselve  is rajthoz
állhatott, míg a Puskás-stadionban az ügyességi csapatbajnokság fináléja zajlott.
Somogyban az I. korcsoportosok
(2006-2008-as születésûek) Bkategóriás (vagyis a szövetségnél
nem igazoltak mezõnye) versenyében az 500 méter futást, 2 kilométer
kerékpározást, majd ismét 250 m
futást tartalmazó penzum teljesítése
után Kele Soma Benjámin
(Kiskanizsa) a 6., Pirbus Domonkos (Kõrösi-Péterfy) a 7., míg
Kiskó Márk (Miklósfa) a 9. helyen
végzett 76 indulóból. Fiú csapatban
a Kõrösi-Péterfy (Zámbó Mihály,

Pirbus Domonkos, Tóth Kleon,
Pölcz Máté Ákos) 4., a Kiskanizsa
(Kele Soma Benjámin, Varga Bendegúz, Kollár Erik, Lenkovics Lóránt) pedig 6. helyzést ért el. A lányoknál a Kõrösi-Péterfy (Cseke
Nóra, Gelencsér Hanna, Horváth
Katalin, Horváth Dorina) egy 5.,
míg a Kiskanizsa (Godinek Míra,
Kolarics Natasa, Somogyi Diána,
Bódi Kata Georgina) egy 6. hellyel
lett gazdagabb.
II. korcsoportban (2004-2005; 1
km futás, 4 km kerékpározás, 500
m futás) a lányoknál Kiskó Réka
(Miklósfa) a negyedik, míg Kertész Noémi (Rozgonyi) a hetedik
lett. III. korcsoportban (20022003) a fiúk 83 fõs mezõnyében
Kurucz Levente (Kõrösi-Péterfy;
képünkön a dobogó tetején) elsõséget ünnepelhetett, míg Süle Ta-

Villámrajtot vettek
Komló Sport (10.)  GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (1.) 7:11
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 2. forduló. Komló.
Kanizsai gyõztesek: Ladányi
Dóra 4, Tóthné Szász Kinga 4,
Mógor Evelin 1, Újházi Csilla 1 és
a Ladányi-Tóthné páros.
Folytatta gyõztes sorozatát a kanizsai együttes a jól erõsítõ Komló
ellen, hiszen sikerrel vette idénybeli elsõ rangadóját. Ladányi Dóra
és Tóthné Szász Kinga remek játékával már az elején elhúztak a délzalaiak, így már 7:2-re is vezetett a
KSSE. Innen már nem lehetett veszíteni, gyõzelmük nem is forgott
veszélyben. Egyénileg Ladányi és
Tóthné újra hibátlan teljesítményt
nyújtott, veretlenek maradtak.
Mógor Evelin is jól játszott, Újházi Csilla pedig hozta a kötelezõt.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.)  Mohácsi TE
(10.) 18:0
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Ladányi Dóra 4, Bicsák Bettina 4, Horváth Anna 4, Salamon Sára 4 és a LadányiHorváth, Bicsák-Salamon páros.
A kanizsai csapat Tóthné Szász
Kinga, Újházi Csilla és Mógor Evelin nélkül állt fel a Mohács elleni
mérkõzésen. A mohácsi fiatalok
még megszorítani sem tudták a ha-

zaiakat. A két kanizsai fiatal hibátlan teljesítménye dicséretes, Ladányi Dóra és Bicsák Bettina (akinek a
pekingi mozgássérült világbajnokság után ez volt az elsõ fellépése)
számára ez kötelezõ feladat volt.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE  Zalakomár Egyetértés SE I 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa.
Gyõztesek: Berdár Norbert 4,
Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 3 és a Berdár-Szuhanyik páros,
illetve Csapó Árpád 2, Léránt
Zsolt 1, Tóth István 1, Novotny
Gábor 1 és a Csapó-Léránt páros
Az NB II-es férfi asztaliteniszezõknél zalai rangadóval kezdõdött a
bajnoki évad, a vendégektõl azonban
két kulcsjátékos hiányzott, így a hazaiak sima gyõzelmet arattak. A párosok csatájában a Berdár-Szuhanyik,
valamint a Csapó-Léránt páros nyert,
majd az egyéni mérkõzések során a
Berdár, Szuhanyik, Kahotek trió kanizsai oldalon hozta a tõlük elvárható
teljesítményt. A két KSSE-s fiatal
kissé halványabban teljesített.
Bonyhád Vasas AC I (6.) 
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (3.) 4:14
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 2. forduló.
Bonyhád.
Kanizsai gyõztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek

más (Rozgonyi) második lett. A lányoknál Varga Laura (Rozgonyi)
negyedikként zárt. Lány csapatban
a Rozgonyi (Varga Laura, Varga
Nóra, Kálovics Adél, Vörös Vanda
Boglárka) bronzérmet szerzett. V.
korcsoportban (1998-1999; 2,5 km
futás, 10 km kerékpár, 1,5 km futás) Bertók Olivér (Mezõ-Thúry) a
fiúknál kilencedik lett.
Az ügyességi csapatbajnokság
diákolimpia döntõje a Puskás-stadionban zajlott, ahol a palini iskolások jól szerepeltek, hiszen a fiú
III-IV. korcsoportban magasugrásban ezüstérmet szereztek (Tislér
Valter, Kozári Gábor, Káldi Levente, Leposa Dávid, Markulia Martin,
felkészítõ: Góber Csabáné), míg
távolugrásban (Kozári Gábor, Zsohár Patrik, Tislér Valter, Németh
Kornél, Borsos Attila, testnevelõfelkészítõ: Góber Csabáné) hatodik
helyezettek lettek.
P.L.
Kristóf 3, Horváth Dávid 1 és a
Kahotek-Horváth, Szuhanyik-Berdár párosok
Sima gyõzelmet aratott idegenben a kanizsai együttes (képünkön), fõképp, hogy legjobb összeállításában is állhatott asztalhoz.
Mindkét párost magabiztosan
nyerték a vendégek, Berdár Norbert és Szuhanyik József az egyéni
mérkõzéseken is veretlen maradt,
Kahotek hozta a papírformát, viszont Horváth Dávid játékában
benne volt még legalább egy gyõzelem. A hazaiak megszorítani
sem tudták a kanizsaiakat.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.)  PTE-PEAC III
(4.) 12:6
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 3. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Kahotek Kristóf 3 és a BerdárSzuhanyik páros
Harmadik mérkõzését is biztosan nyerte a kanizsai csapat, a vendég pécsiek két rutinos és két tehetséges fiatallal álltak ki a mérkõzésre. Már az elején elhúztak a házigazdák, sikerük egyértelmû volt. A
Berdár-Szuhanyik-Kahotek trió újra remekelt, így még az is belefért,
hogy Horváth Dávid és a helyette
beálló Szõllõsi Márk nem nyertek
meccset. A fiúk is a hölgyekhez hasonlóan veretlenül, három gyõzelemmel álltak a csoport élén.
P.L.
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Eraklinos
éremesõ

Az Eraklin Táncklub Egyesület sikerekben gazdag hétvégét
tudhat maga mögött. Az október
19-én megrendezett szombathelyi ISIS Open Szabadidõsport
Táncversenyrõl számos érmet
hoztak haza az eraklinos versenyzõk.
 Nagy büszkeség, hogy a nagykanizsai Eraklin Táncklub Egyesület mind a versenysport, mind a
szabadidõsport területén ilyen kiemelkedõ teljesítményt nyújt. A
táncklub nagy jelentõséget tulajdonít a tánc minél szélesebb körben való megszerettetésének, de a
versenyzõk, sportolók felkészítésének egyaránt  számolt be a Kanizsa Hetilapnak Lekszikov Csaba,
az egyesület vezetõje.
A szombathelyi verseny eredményei. Gyerek abszolút kezdõ latin kategóriában a nyolc induló páros közül a dobogó mind három
fokára eraklinos páros léphetett: 1.
hely: Lekszikov András Zsigmond
- Sipos Dorka, 2. hely: Birkás Mihály - Darabos Anna, 3. hely:
Angyalosi Mátyás - Illés Karolin.
Gyerek abszolút kezdõ standard:
hét induló párosból az elsõ helyen
holtversenyben eraklinosok végeztek: Birkás Mihály  Darabos
Anna,Lekszikov András Zsigmond  Sipos Dorka. Gyerek kezdõ standard kategóriában 11 páros
közül is hetes döntõbe jutottak: 2.
hely: Lekszikov András Zsigmond
 Sipos Dorka, 4. hely: Birkás Mihály  Darabos Anna, 7. hely: Bíró Gergõ  Bécs Fanni. Gyerek
kezdõ latin: 17 párosból hatos
döntõbe jutottak és a következõ
eredményeket érték el: 3. hely:
Lekszikov András Zsigmond 
Sipos Dorka, 4. hely: Angyalosi
Mátyás  Illés Karolin, 5. hely:
Birkás Mihály  Darabos Anna.
Gyerek haladó latin kategóriában
hét páros közül Bíró Gergõ - Bécs
Fanni páros ezüstéremmel térhetett haza.
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A Hidrofilt Vízkezelést Tervezõ és
Kivitelezõ Kft.-t 1990-ben alapították
magyar szakemberek, ivóvíz kezelési,
technológiai vízkezelési és ipari
szennyvíz kezelési feladatok megoldására. 2000-re a cég sikeresen mûködõ középvállalattá nõtte ki magát, jelenleg pedig több mint 100 fõt foglalkoztat, akik közül több mint 30 fõ felsõfokú, elsõsorban mérnöki végzettséggel rendelkezik. Közép-Európa
egyik legnagyobb vízkezeléssel foglalkozó szakcége.
A Hidrofilt Kft. egyik fõ profilja
az ivóvíz kezelés:
Az ivóvíz kezelés egyik legkorszerûbb eljárása az ultraszûrés. Az
ultraszûrõ miközben minden káros anyagot és vírust kiszûr a vízbõl, az emberi szervezet számára fontos ásványi anyagokat megtartja a szûrt vízben.
A nagykanizsai üzemcsarnokából a napokban került elszállításra,
Miskolc városának az ultraszûrés technológiával mûködõ vízkezelõ rendszerének a részegységei, amely a város lakosai számára
36.000 m3 kiváló minõségû ivóvizet szolgáltat majd naponta. Az új
vízkezelõ rendszer próbaüzeme hamarosan indul Miskolcon.

De nem ez az egyetlen különleges vízkezelõ berendezés, amelyet a Hidrofilt Kft. gyártott az idei évben. A Richter Gedeon Nyrt. számára egy gyógyszergyári méretekben nagynak
számító, több mint 1.000 m3/nap "purified
water" tisztaságú vizet elõállító berendezést
terveztek és gyártottak a kanizsai szakemberek. A rendszer különlegessége, hogy a Hidrofilt Kft. által kifejlesztett szanitálási technológiával készült, valamint hogy a gyártáshoz kötõdõ korrózióálló acél munkákat teljes mértékben a cég egy éve alakult inox divíziója végezte. Az elektropolírozásnak
köszönhetõen a berendezés
külsõ megjelenésre is látványos, ahogy az a fényképen is
látható.
A cég a közeljövõben több
fejlesztést is szeretne megvalósítani. A laboratórium bõvítése és
akkreditációja folyamatban van.
Egy elektromos szerelõmûhely
kialakítása és egy érdi telephely
is szerepel a tervek között.

