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Ne hagyja ki!
Novum
Spatium
Október 18-ától fogadja a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft. új NOVUM
SPATIUM lakástextil üzlete a látogatókat az Erzsébet tér 1. szám
alatt. Mint azt Lérántné Mátés Valéria, a kft. ügyvezetõje elmondta:
 Az elsõ hetek tapasztalatai kedvezõ képet mutatnak, hiszen nem csak
a kínálat gyarapodott, hanem a vásárlók száma is megnövekedett.
Az üzlet ajánlatairól lapunk 7.
oldalán olvashat bõvebben.

Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVI. évfolyam 37. szám
2014. november 6.

A Hidrofilt Vízkezelést
Tervezõ és Kivitelezõ Kft.
FELVÉTELT HIRDET
az alábbi munkakörökbe:
gyártmányfejlesztõ
gépészmérnök, informatikus,
elektromos szerelõmûhely
vezetõ, mûszerész
Részletek a weboldalon:
www.hidrofilt.hu

Sikeres próbaüzem után átadták
a nagykanizsai szennyvíztelepet
Fontos állomásához érkezett a
Nagykanizsa agglomeráció csatornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése projekt. A nagykanizsai szennyvíztisztító telep
felújítási munkálatai befejezõdtek, a próbaüzem lezajlott. A
nemzeti színû avatószalag átvágásával dr. Nemcsok Dénes, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, Tóth Nándor, a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás elnöke, valamint Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. vezérigazgatója hivatalosan is átadta a beruházást.
A megjelenteket Tóth Nándor
köszöntötte. Beszédében kiemelte,
az elmúlt évek legnagyobb Zala
megyei projektje nemcsak a mai
kor, hanem az elkövetkezõ 30-50
év követelményeinek is megfelel,
hiszen a szolgáltató korábban bírságot fizetett a kibocsátott szennyvízért, ma pedig az élõvízbe kike-

rülõ szennyvíz minõsége kis túlzással mondva majdnem ivóvíz
minõségû.
Dr. Nemcsok Dénes azt hangsúlyozta, hogy a fejlesztéssel csökken a környezet terhelése, ezáltal
jelentõsen javul az itt élõ emberek
életminõsége. Elõrebocsátotta azt
is, hogy a kormány továbbra is támogatja a környezetvédelmi beruházásokat és a hasonló projekteket, melyek megvalósítására is
biztosít forrást a következõ idõszakban.
Kovács Tamás kihangsúlyozta: a
kivitelezés 2 és fél éves idõtartama
alatt több mint 50 ezer köbméter
földet mozgattak meg és közel 6
ezer köbméter betont építettek be.
A korábbi egy medencés tisztítás
helyett, növelve a tisztítás biztonságát, két medence került kialakításra, illetve egy olyan biogáz égetõ
üzemet hoztak létre, amely a komposztálás során fölszabaduló metán
felhasználásával a telep fûtését oldják meg, illetve a maradék energiával elektromos áram is elõállítható.

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik együttmûködtek és részt vettek a beruházásban,
közöttük a mindenkori önkormányzatoknak, hiszen a tervezés,
és a tényleges szervezõmunka már
ciklusokkal ezelõtt elkezdõdött.
Nem utolsósorban a köszönet a
kormánynak is szólt, mert az önerõ
finanszírozásával nagyban segítette a munka eredményes befejezését. Az összesen 11,1 milliárd forint bekerülési összegbõl közel három milliárdot költöttek a szennyvíztelep korszerûsítésére, amely
Nagykanizsa mellett a most csatornázott 12 település szennyvizét
is tudja fogadni és megnyugtató
módon tisztítani.
A csatornázási projekt  amelynek záró fejezete a szennyvíztisztító mostani rekonstrukciója  a
Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek
közé a város még csatornázatlan
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
területei, valamint a környezõ
települések, Bocska, Eszteregnye,
Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós,
Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és
Zalaszentbalázs tartoznak. A beruházás tervezett összköltsége  a
szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt  nettó 11,1 milliárd forint.
A technológiai fejlesztés révén
a telep alkalmassá vált a nagyobb
hatásfokú, tápanyag-eltávolítást
is megvalósító biológiai tisztításra. A keletkezõ fölösiszap kezelésére korszerû és gazdaságos
iszapkezelési eljárást vezettek be,
amellyel lehetõség nyílik a tisztítás során termelõdõ biogáz hasznosítására, valamint a komposztálásra is.
A szennyvíztisztító telepre, a
Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkezõ településeirõl (Nagykanizsa, Nagyrécse,
Pogányszentpéter, Iharosberény,
Iharos, Inke), valamint a projekt
keretében újonnan ellátandó 12 településrõl érkezik a szennyvíz. Így
a telepen összesen 18 település
szennyvizét kezeli az üzemeltetõ,
az érintett önkormányzatok 100
%-os tulajdonában lévõ Délzalai
Víz-és Csatornamû Zrt.
A fejlesztés révén  a korszerû
iszapkezelésnek köszönhetõen 
jelentõsen csökkenthetõ a környezet terhelése. A beruházással javul
a tisztított vizet befogadó felszíni
víz  a Dencsár-árok  és közvetve a Principális-csatorna vízminõsége.
A kivitelezést a közbeszerzési
eljáráson nyertes ESZ-2011 Nagykanizsa Konzorcium végezte el a
tervezett
határidõre,
nettó
2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetõje az EuroAszfalt
Kft., a konzorcium tagja a
Szabadics Közmû és Mélyépítõ
Zrt. A technológiai fejlesztés mellett új kezelõépület, egy gépjármûtároló és egy raktár is épült, a korábbi üzemviteli épületet laboratóriummá alakították, és a régi garázsépületet is felújították.
Kanizsa
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Válasz utak - kiállítás a VOKE-ban
Holokauszt emlékest keretében nyitották meg a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban
a Válasz utak címû kiállítást,
melyet az Élet Menete Alapítvány önkéntesei készítettek levéltári kutatások alapján.
Az emlékezõket Kámánné Szép
Terézia, a VOKE Kodály Zoltán
Mûvelõdési Ház igazgatója, majd dr.
Székely István, a Nagykanizsai Zsidó
Hitközség elnöke köszöntötte. Az elnök felidézte a márciusi vagonkiállítást, mely helyszíne a nagykanizsai
vasútállomás volt. Kiemelte, fontos,
hogy reális képet adjunk a múltról.
Ezt követõen második generációs
túlélõ hozzátartozóként beszélt a zsidóság történetérõl, a deportálásokról
és a munkaszolgálatokról.
A tárlatot Gordon Gábor, az Élet
Menete Alapítvány elnöke nyitotta
meg és mutatta be az általa vezetett
alapítványt.  Beszélnünk kell róla.
A holokauszt megtörtént, és mi más
akadályozhatná meg, hogy újra megtörténjen, ha nem az oktatás és a felvilágosítás. Fontosnak érezzük, hogy
mindenki hiteles képet kapjon ennek
a kornak a pusztításairól, megismerve a tényeket, az antiszemita és rasz-

Fotó: Varga Mónika
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szista érzelmeket kirekessze a szívébõl  emelte ki az elnök.
Hangsúlyozta, az alapítvány három
önkéntese (Hédi Fanni, Klacsmann
Borbála, Laszák Ildikó) készítette a
Válasz utak címû kiállításon bemutatott tablókat, melyeken korabeli fényképek és források találhatóak a vonatkozó történelmi háttérrel. Ezeket az alkotók levéltári kutatásai adják. A történetek elrendezése lehetõvé teszi, hogy
a látogató akár véletlenszerûen kiválasztott dokumentumok elolvasásával
is betekintést nyerhessen a döntéshelyzetek mélységérõl és sokféleségérõl.
Ezt követõen interaktív beszél-

getés következett Forgács János
holokauszt túlélõvel a zsidóság
múltjáról. Forgács János felidézte
személyes történetét, és részleteket
kiemelve mesélt a borzalmakról, a
szelekciókról. A gödöllõi születésû
férfi tizenhat éves volt, amikor elhurcolták. Ekkor még nem is sejtették, hogy mi vár rájuk, azt gondolták dolgozni viszik õket édesapjával, édesanyával és tizenegy
éves öccsével együtt.
A kiállítás november 13-ig látogatható.
V.M.

Széchenyi-kopjafát avattak

Fotó: Varga Mónika
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A Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Zsigmondy-Széchenyi Tagintézményének udvarán Széchenyi-kopjafát
avattak, mellyel méltó emlékhelyet
állítottak az iskola névadójának.

 Alig egy éve avattuk a Zsigmondy-kopjafát. A mai, november 3-ai avatásra azért ezen a napon kerül sor, mert ez a Magyar
Tudomány Napja. 1825-ben a
pozsonyi országgyûlésen határoztak úgy a rendek, hogy létrehozzák a Magyar Tudományos
Akadémiát (MTA). Ezen a napon
ajánlotta fel gróf Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét az intézet megalapítására. Ez
úgy gondolom, egy korszakalkotó tett volt  mondta Bene Csaba
fõigazgató. Hozzátette, nem véletlen, hogy 1996-ban úgy döntöttek, hogy ezt a napot a Magyar
Tudomány Napjának nevezik el,
melyet 1997 óta ünnepelünk.
Marosi Attila pedagógus arról beszélt, hogy milyen jelen-

tõsége van az iskola életében az
alkotásnak, valamint miért
Zsigmondyt és Széchenyit választották az intézmény névadóinak.
 Ilyenkor kapunk képet arról,
hogy honnan indultunk, milyen utat
tettünk meg, és hová tartunk. Az iskola fennállása óta, úgy gondolom,
reform intézménynek számít, hiszen igyekezett az események, a
kor elébe menni története során 
emelte ki Marosi Attila. Hozzátette,
aki hazája fejlõdését óhajtja, annak
arra kell törekednie, hogy az ifjúság
nevelése tökéletes legyen. Ezért a
névadók köteleznek.
A kopjafát Wegroszta Zoltán
készítette.
V.M.

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

2014.11.05.

15:26

Page 3

Kanizsa  Krónika

Roland Galharague, Franciaország magyarországi nagykövete pénteken városunkba látogatott. Elsõként a Polgármesteri
Hivatalt kereste fel a francia
nagykövet, akit Dénes Sándor
polgármester, Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ és Gerencsér Tibor külkapcsolati referens fogadott a polgármesteri
irodában.
Dénes Sándor köszöntõjében
bemutatta Nagykanizsát, mint
Zala legszebb városát, egyúttal
tájékoztatást is adott a város és az
önkormányzat aktuális helyzetérõl. Kanizsa elsõ embere beszélt a
nagyobb multinacionális vállalkozásokról, amik a városban mûködnek. Példaként felhozta a GE-t, illetve a két francia érdekeltségû céget: a Ventacid Hungária és a
Ruget Magyarország Kft-t.
Mondandójában Dénes Sándor
polgármester kiemelte Nagykanizsa
régiós szerepét, valamint a határközelség elõnyeit. Érintette a kereskedelmi, kulturális és oktatás irányvonalakat is. Utóbbival kapcsolatban a
BLG és a franciaországi Hirson-i
középiskola közti, valamikori szilárd összeköttetésrõl tett említést.
Üdvözlõ gondolatai végén hangsúlyozta:  a jövõben szeretnénk széle-

síteni a gazdasági és kulturális kapcsolatokat Franciaországgal. Ebben
kérjük a nagykövet úr segítségét.
Ezt követõen Cseresnyés Péter
országgyûlési képviselõ üdvözölte
Roland Galharague-t. Beszédében
elõször arra emlékeztetett, hogy egy
fogadáson találkozott elõször a
nagykövettel, akit azután invitált is
Nagykanizsára. Mivel  hangsúlyozta az országgyûlési képviselõ 
a francia kultúrának Nagykanizsán
hagyománya van, továbbá francia
cégek is jelen vannak a városban.
Majd arra kérte a nagykövetet, ha a
jövõben francia cég keres helyet,
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Nagykanizsán járt a francia nagykövet
elhagyjam Budapestet. Hiszen csak
úgy tudom végezni a munkámat,
ha megismerem és bejárom az országot  jelentette ki Roland Galharague. Majd  még a beszélgetés
sajtónyilvános részén  affelõl érdeklõdött, milyen gazdasági stratégiája van Nagykanizsának, illetve
milyen irányba akarják mindezt
folytatni, valamint a megyében és a
városban hogyan használják fel az
uniós alapokat és az EU- elõnyeit.
A tárgyalást követõen a jövõ generációjával találkozott a nagykövet. A Batthyány Gimnázium fran-

ajánlja Nagykanizsát. Mint mondta, az elmúlt években az észak-olasz
iparvidékrõl komoly érdeklõdés
volt Kanizsa iránt. Egyfelõl innét
könnyen elérhetõek a Közép-keleteurópai és a Nyugat-európai piacok,
másrészt a kanizsai munkaerõ jól
képzett vagy multicégeknél szerzett munkakultúrával rendelkezik.
A francia nagykövet megköszönte a meghívást - magyar nyelven. Ezutá,n immár franciára váltva, a munkájáról beszélt.
 Franciaország magyarországi
nagyköveteként fontos, hogy néha

cia nyelvet tanuló diákjai, Dr.
Gálné Dénes Tünde francia szakos
tanárnõ kíséretében a Polgármesteri tárgyalóban beszélgettek Roland Galharague-val.
Aki eztán a belvárosban tett sétát Dénes Sándor polgármesterrel
és Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõvel közösen, melynek során megtekintette Fejtõ Ferenc
szülõházát is. Végezetül pedig a
Kanizsán mûködõ francia cégeknél vizitált a nagykövet.
Sz.Zs.

Fotó: Varga Mónika

Állampapír értékesítési pont nyílt Nagykanizsán

A Magyar Államkincstár huszonnégy új állampapír forgalmazási ponttal bõvíti hálózatát,
hogy az ügyfelek részére egyre
több helyen legyen elérhetõ. Városunkban tizedikként nyílt meg
az iroda a Csengery út 2. szám
alatt. Itt többek között Start-értékpapírszámlát is lehet majd
nyitni, amelyre Babakötvényt
vásárolva alapozhatják meg a
szülõk gyermekeik jövõjét.

A Magyar Államkincstár városunkban nyíló kincstári állampapír értékesítési pontjának avatóján dr. Dancsó József, a Magyar
Államkincstár elnöke elmondta,
tavaly tíz értékesítési pontot nyitottak és ennek a folytatásaként
az országban még huszonnégy
helyen szeretnének közelebb kerülni az ügyfelekhez. Ezt követõen az állampapír elõnyeit részletezte. Kiemelte, a lakossági ügy-

feleknek azért érdemes Magyar
Állampapírt vásárolni, mert a
biztonsága semmivel nem vetekedhet, hiszen száz százalékban
mind a tõke, mind a hozamok
után garanciát vállalnak a kifizetésre.
Céljuk az, hogy a külföldiek tulajdonában lévõ papírok százalékos aránya csökkenjen. Napjainkban már több mint 50 százalékban
hazai intézményi és lakossági befektetõk kezében vannak az állampapírok.
 Ez azt bizonyítja, hogy a lakosság bízik a magyar államban,
és az általa nyújtott szolgáltatásokban  emelte ki az elnök, majd
hozzátette a termékkör széles, ez is
elõsegíti, hogy az emberek abban
gondolkodnak, hogy állampapírt
vásárolnak.
 Nagykanizsa egy olyan hely,
ahol 110  120 ezer embert érhet el
a központ. Városunk speciális
helyzetben van, hiszen tõlünk hét
kilométerre már egy másik megye
kezdõdik, mely megye közeli városai itt érnek el bizonyos szolgál-

tatásokat  vette át a szót Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ.
Dénes Sándor polgármester azt
hangsúlyozta, hogy az állampapír
értékesítési pont megnyitása egy
lehetõség, mellyel egy megyei jogú városnak élnie kell.
Szabóné Mileji Ágota, a Zala
Megyei Igazgatóság megyei
igazgatója kiemelte, megyénkben is dinamikus nõt az állampapírok forgalmazása. A tavalyi
évhez képest 12,5 milliárdról 15
milliárd forintra emelkedett az
állomány. A lakossági ügyfelek
száma idén több mint ezer fõvel
emelkedett, így Zala megyében
lassan elérik a 3500-as ügyfélszámot.
A nagykanizsai állampapír értékesítési pont a Csengery u 2. szám
alatt található. Hétfõn és csütörtökön 8-16 óráig, míg szerdán 8-18
óráig várják az ügyfeleket az iroda
munkatársai. A következõ pontot
Keszthelyen nyitják.
V.M.

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fejlesztések
Bagolán
Újjáépül a Mûvelõdési Ház
udvarán lévõ játszótér és a Csalogány köz és a labdarúgó pályához vezetõ út is.
Idén két év fejlesztéseit végzi el
az önkormányzat Bagolán  egy
szerzõdés értelmében, amit még a
Bagolai Városszépítõ Egyesülettel
kötöttek 10 esztendõvel ezelõtt.
Ebben a megállapodásban azt is
rögzítették, hogy 2013-2014-re
vonatkozóan közel 11 millió forint
értékben valósulnak meg felújítások a településrészen. Melybõl a
legtöbbe  több mint 8 millió forintba  a játszótér kerül.
A két, említett útszakasz felújítására már régóta van igény. Az erre szánt 1 millió 750 ezer forintból
mindez meg is valósul várhatóan
még az idén.

Jövõre több pénz jut
a hajléktalan-ellátásra
6 millió 500 ezer forinttal járul
hozzá a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete által biztosított hajléktalan-ellátáshoz és
a Családok Átmeneti Otthonának fenntartásához a kanizsai
önkormányzat.
Még 2000-ben az önkormányzattal kötött ellátási szerzõdés értelmében a vöröskereszt biztosít a szociálisan rászorulók számára több szolgáltatást. Többek között a szervezet
feladatai közé tartozik a hajléktalanok étkeztetése, az utcai szociális
munka, a hajléktalanok átmeneti elhelyezése, illetve a gyermekjóléti
alapellátások  a gyermekek átmeneti elhelyezése  szintén a vöröskereszt hatáskörébe tartozik.
Az ellátások mûködtetésére pedig az önkormányzat a vöröskereszt részére szolgáltatási díjat fizet, ami 2015-ben az ideinél fél
millió forinttal több, azaz 6.5 millió forint lesz.

Ösztöndíj program
a PEN-en
A közgyûlésen elfogadták a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán (PEN) a hallgatói
ösztöndíjprogram mûködtetésére vonatkozó javaslatot, melyet a
2014/15-ös tanév elsõ félévében a
költségtérítéses harmadéves turizmus-vendéglátás szakos köz-

2014. november 6.

Közmeghallgatás köszönetekkel,
jókívánságokkal, kérésekkel és kritikákkal

Fotó: Bakonyi Erzsébet

37.qxd

A soron kívüli közgyûlést követõen közmeghallgatásra várta
a lakosságot az önkormányzat
október 12-én megválasztott testülete. A közérdekû ügyekben
megjelent nagyszámú érdeklõdõt Dénes Sándor polgármester
köszöntötte.
A mikrofonhoz lépõ Rodek
Györgyné, Ferincz Jenõ, Palotás
Tibor, Szabó Dénes, dr. Kovács Angéla, Jáger László, Kiss György,
Takács Zoltán, Zámbó Tibor, Sabján Arnold, Szokol József, Ország
József, Hajdú István és Kiss Lásgazdász és gépészmérnök szakos
hallgatók körében indítanak.
Az önkormányzat már a
2012/2013-as tanévben is mûködtetett ösztöndíjprogramot a PENen tanuló hallgatók számára, melynek célja az elsõéves közgazdász
és gépészmérnök szakos, költségtérítéses képzésen tanuló helyi- és
környékbeli diákok költségtérítésének finanszírozása.
A 2014/15-ös tanév elsõ félévében a költségtérítéses harmadéves turizmus-vendéglátás szakos
közgazdász és gépészmérnök szakos hallgatók körében indítják a
programot. A tandíj összege gépészmérnök szakon 325 ezer forint félévente, míg a turizmusvendéglátás szakos közgazdász
hallgatóké 150 ezer forint. A pályázatok elbírálásáról a polgármester dönt, mely elõtt kikéri a
feladatkör szerinti illetékes bizottság véleményét.
A hallgatók legkésõbb november 20-ig adhatják le  a város

zlóné sok gondot, problémát, megoldásra váró feladatot mondott el a
közgyûlésnek. A felszólalók között
voltak olyanok, akik köszönetet
mondtak az eddig elért eredményekért a korábbi testületnek, és
eredményes munkát kívántak az új
városvezetésnek.
Többek között érintették az egykori kiskanizsai óvoda meszelését,
a hulladék elszállítás költségét, a
koldulók helyzetét, a tavaly felállított kettõs kereszt környezetének
gondozását, kivilágítását, a vásárcsarnok felújítását, a gyalogjárdák
használatát, a szelektív hulladékhonlapjáról is letölthetõ adatlap kitöltését követõen  pályázatukat a
Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján.

Reális esély van a
74-es fõút felújítására
Manninger Jenõ (Fidesz) a 74es fõút Nagykanizsa és Zalaegerszeg közötti szakaszának felújításáról érdeklõdött. Szavai szerint az út burkolatát a nagy teherforgalom megrongálta, s
olyan technológiára van szükség,
ami hosszabb idõn át bírja a nagyobb igénybevételt.
Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti
államtitkára elmondta: a nyomvonal az európai közúthálózat része.
Ismertette: a 2014 és 2020 közötti
uniós ciklusban reális esélye van a
felújításnak, ami 2015 végére
megvalósulhat.
Kanizsa

gyûjtõ edények áthelyezését, a
nem körültekintõen végzett Petõfi
utcai járdaépítést, gyalogátjáró felfestését a Dózsa György utcában, a
város sportéletét, a sportlétesítmények kihasználtságának növelését,
az autóbusz-pályaudvar és a vásárcsarnok közé aluljáró építését, a
Principális csatorna tisztítását, a
gyalogosok számára balesetveszélyt jelentõ járdán történõ kerékpározást, a takarítás hiányát például a Posta környékén és a Zárda utcában, a Király út 31 és a csavarbolt által határolt terület megoldatlanságát, az épülettömb G. és H.
lépcsõháza elõtt hagyott szeméthegyek miatti áldatlan állapotokat és
parkolási gondokat, a förhénci vízi
közmû körüli anomáliákat, a tûzgyújtási rendeletet, a biohulladék
gyûjtést, a Rákóczi utcát, melyet
az ott élõk a város szégyenfoltjának tartanak a mások által elszórt
szemét miatt.
A köszöneteket, jókívánságokat,
kéréseket és kritikákat tartalmazó
hozzászólásokra 15 napon belül
írásban kapnak választ a polgármestertõl az érintettek.
B.E.
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Ajándékot kaptak
a legjobb parlagfûgyûjtõk
nyezõk elleni fellépésre és a környezettudatos magatartás erõsítésére, valamint a megelõzés fontosságára.
Az Egészségügyi Alapellátási
Intézményben megrendezett ünnepségen a díjazottakat Dénes
Sándor polgármester köszöntötte,
majd Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõvel átadta a jutalmakat. Idén huszonhárman gyûjtöttek parlagfüvet, öszszesen 1138 csomagot. A kiírás
szerint a parlagfüvet gyökerestõl,
virágzás elõtt 100 szálas csoma-

Kihirdették az önkormányzat,
az Egészségügyi Alapellátási Intézmény és a Netta-Pannonia
Környezetvédelmi Kft. közös
szervezésében meghirdetett parlagfû gyûjtési akció és a parlagfû mentesítés rajzpályázat
eredményét.
A pályázattal a kiírói a gyermekeken keresztül akarták felhívni a
családok figyelmét az allergia és
az allergén gyomnövények, különösen a parlagfû terjedése elleni
küzdelemre, az allergiát okozó té-

gokban lehetett leadni a környezetvédelmi Kft. által kihelyezett
konténerben. Az elsõ helyezett
Révfi István 505 csomagot gyûjtött, eredményes munkájáért egy
táblagépet kapott jutalmul. A többiek a leadott mennyiséggel arányos értékû vásárlási utalványban
részesültek. Idén újdonság volt az
általános iskolások körében meghirdetett rajzpályázat. A 25 iskolás rajzát 3 kategóriában díjazták.
A kiemelkedõen szép rajzokat
Kiss Bence, Sinkovics Kristóf (7
éves), Kollár Viktória (8-9 éves),
valamint Horváth Melitta és Várfalvi Eszter (10-12 éves korosztályból) készítette. Jelképes ajándékokkal valamennyi rajzoló fáradozását díjazták.
B.E.

Referenciaintézményi mûhelymunka

A rendezvénysorozat, mely
szakmai mûhelymunkából áll a
minõsített referenciaintézmény
címet elnyert intézmények közremûködésével valósul meg. A
sikeres közoktatás-fejlesztése
érdekében kulcsszerep hárul a
hálózati, horizontális tanulás
mintaadó tartalmait biztosítani
képes intézményekre. A mûhelymunka-sorozatban elméleti felvetések és gyakorlati megoldási
lehetõségek egyaránt megjelennek. Ahogy Kovács Jánosné pro-

jekmenedzser elmondta, az intézményi jó gyakorlatok és módszerek változatos kínálati rendszerének megismerése segítséget nyújt
ahhoz, hogy a részvevõ intézmények megfelelõen felkészülhessenek az új tartalmak átadására és
beépítésére.
A mûhelymunkát Papp László
közoktatási szakértõ nyitotta meg

Az eszmecsere célja  mint
azt az egyesület elnöke, Bóha
János elmondta  elsõsorban

az, hogy meghallgassák a hegyi
gazdák problémáit. Amikbõl
valóban nincs hiány: már lapunk is foglalkozott a Szentgyörgyvári hegyen gyakorta
elõforduló ingatlanfeltörésekkel, terménylopásokkal, melyeket a huszonhárom tagú polgárõrség például folyamatos járõrözéssel is igyekszik visszaszorítani.

A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza a Magyar-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program 20072013 keretében megvalósuló
Four towers címû projekt helyi
termelõi workshopjára került
sor, ahol tapasztalatcserére és
hasznos információk begyûjtésére volt lehetõségük a résztvevõknek.

 A közelgõ találkozón nemcsak a polgárõrség ad választ a
gazdák felmerülõ kérdéseire. A
rendõrség és a Polgármesteri Hivatal részérõl is lesznek meghívott vendégek  hangsúlyozta
Bóha János.
A fórum végeztével pedig közös ebédre várják a résztvevõket.
Sz.Zs.

V.M.

Farkas Róbertné, az Attila tagóvoda vezetõjének köszöntõjét
követõen. Majd a megjelentek tájékoztatást hallhattak arról, hogy
milyen lehetõségek rejlenek az
újjáéledõ óvodakertben és hogyan
lehet a tudatos vásárlói szokásokat kialakítani a gyermekekben.
V.M.

Hallgattassanak meg a hegyi gazdák is!
November tizenötödikén,
szombaton tizenkét órai kezdettel összejövetelre invitálja
a Szentgyörgyvári hegyi gazdákat a Miklósfai Polgárõr
Egyesület a Hegyi ABChez.

Az elsõ
4torony
workshop

A rendezvény célja, hogy a
projekt keretében megszólított
helyi termelõk számára átfogó
marketing,
termékfejlesztési,
fenntarthatósági ismeretekkel
szolgáljon, továbbá lehetõséget
teremtsen a jó gyakorlatok bemutatására és átadására. A program
keretében három workshopot bonyolítanak le. A tervek szerint a 4
torony egyben márkanév is lesz a
helyi termékek készítõi számára.
A rendezvényeken kívül térképeket és egyéb kiadványokat, mobil
alkalmazásokat hoznak létre, de
útjelzõk és információs táblák is
készülnek. A határ menti projektben négy város Kaposvár, Nagykanizsa, valamint a horvátországi
Kapronca és Csáktornya vesz
részt.
Az elsõ rendezvényen mézzel, savanyúságokkal, lekvárokkal, szörpökkel és kecskékkel
foglalkozó helyi termelõk vettek részt. A projekt keretében
lehetõségük nyílt a tapasztalatcserére, továbbá elõadást hallgathattak a Four towers projektrõl, marketing ismeretekre tehettek szert, tájékozódhattak a
szolgáltatási és helyi termék
marketing jellegzetességeivel
kapcsolatban és segítséget kaphattak egy önálló marketingterv
elkészítésében.

Fotó: Varga Mónika

Gyakorlatorientált referenciaintézményi mûhelymunkára
hívták a pedagógusokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató
Nonprofit Kft. a XXI. századi
közoktatás (fejlesztés, koordináció) második szakasz kiemelt
projekt keretében. A minõsített
referenciaintézmény címet a
Nagykanizsa Központi Rózsa
Óvoda Attila Tagóvoda birtokolja.
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DrogA Pathológiai osztály 60 esztendeje
prevenciós
összekötõk
Zalában

A rendelkezésre álló adatok szerint országos szinten az elmúlt
négy évben a középiskolás diákok
körében közel ötven százalékkal
nõtt az amfetamin-származékok
fogyasztása.
A rendõrség 2014 szeptemberében új drogprevenciós programot
indított a fiatalkorúak kábítószerfogyasztásának visszaszorítása érdekében, amely kezdeményezésben kiemelten számít a szülõk
együttmûködésére. A program célja, hogy a fiatalok családtagjai
közvetlen tájékoztatást kapjanak a
kábítószer-fogyasztás kockázatairól, büntetõjogi következményeirõl.
Ennek jegyében Zala megyében
négy, úgynevezett drogprevenciós
összekötõ tiszt kezdi meg tevékenységét. Valamennyi rendõrkapitányságon elérhetõk a program
helyi közvetítõi, akik a széles körû
tájékoztatás érdekében elektronikus üzenetben, elõadásokon, fórumokon, havonta egy alkalommal
fogadóórán, illetve kéthetente telefonos ügyelet útján segítik tanácsokkal, információkkal az õket
felkeresõ szülõket.
Nagykanizsa: Bali Miklós
rendõr fõhadnagy, e-mail: drogpervencio.nagykanizsark@zala.po
lice.hu, tel.: 0670/44-30-874
A programban részt vevõ rendõrök elérhetõségeirõl, a fogadóórák és az ügyelet rendjérõl a
http://www.police.hu/hirek-esinformaciok/bunmegelozes/drogprevencios-osszekotok oldalon,
továbbá az érintett iskolák, szervezetek épületeiben kihelyezett
tájékoztatókból, és a helyi sajtóból értesülhetnek a szülõk, családtagok - olvasható a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság honlapján.
Kanizsa

A jubileum alkalmából kedden tudományos ülést szerveztek az intézményben. Dr. Németh László
orvosigazgató ünnepélyes köszöntõje
után Dr. Brünner Szilveszter, a kórház
fõigazgatója tartott elõadást. Szavaival amellett, hogy az egészségügyi
intézmény fejlõdésének fõbb mérföldköveit felidézte, a pathológiai
osztály, közismertebb nevén a kórbonctan történetérõl is beszélt.
Elmondta, önálló osztályként
1954-tõl funkcionál Kanizsán patológia, amely azóta többször költözött új helyre a kórházon belül.

Fotó: Szabó Zsófia

A tanév kezdetével a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság illetékességi területén négy bûnmegelõzési szakember harcol
az iskolai drogfogyasztás ellen.

Néhány évtizede, az 50-es
évek elején, még a körzeti laboratóriummal közösen mûködött,
mára pedig modern, önálló és jól
felszerelt osztályként látja el feladatait a Kanizsai Dorottya
Kórház Pathológiája, melyet
idén éppen 60 esztendeje alapítottak.

Legutóbb idén januárban: az új
sürgõsségi osztály földszintjén, a
kórház épületének egyik központi
részén kapott helyet, ahol európai
színvonalú körülmények közt illetve feltételek mellett mûködik. Feladatai nagy részét  az említett
bonctermi munkákon túl  a szö-

Óvónõi konferencia
 Játssz a gyermekkel, hogy
szívét megnyerd..! címmel óvónõi konferenciát szervezett a
nagykanizsai Piarista Óvoda a
város és a környezõ falvak óvodapedagógusainak az óvodáskorú gyermekek játéktevékenységérõl, játékáról.
Nyeste Pál igazgató atya kedves
köszöntése utána a Süni csoportos
gyermekek népi játéka fogadta a
vendégeket. Sifter Józsefné óvodavezetõ a játékot, mint a gyermek

megismerésének, személyiségfejlõdésének leghatékonyabb nevelési eszközérõl beszélt.
A gyermekek játéka ma átalakulóban van, mert a korunk technikai
vívmányai átrendezik a hagyományos játékról alkotott képünket.
Márton Mártonné kaposvári óvodavezetõ, szaktanácsadó elõadásában arról beszélt, hogy a gyermeki
spontaneitásból kialakuló szabadjáték hogyan válik késõbb szándékos tanulássá. Egy óvoda akkor jó
és gyermekközpontú, ha a gyerme-

vettani diagnosztika teszi ki.
A fõigazgató elõadása után Dr.
Szekeres György, Dr. Baranyay
Ferenc, Dr. Milics Margit, Dr. Bali
Ottília számolt be egy-egy érdekesebb kutatási eredményrõl.
Sz.Zs.
kek szabadjátékát helyezi elõtérbe
és az óvodai napirendben a legtöbb
idõ a szabadjátékra fordítódik. A
játéktevékenységben a gyermekek
megértésére, a felnõttek empátiájára, beleélõ képességére van
szükség, hogy különbözõ játékhelyzetekben megtaláljuk a segítségnyújtás és a bekapcsolódás legkedvezõbb módját. Az óvónõ pedig akkor érti meg a gyermekek játékát, ha maga is szeret játszani.
A konferencia az óvodapedagógusok szakmai tapasztalatcseréjével zárult.
Kanizsa

PEN: új alapképzési szak indul
A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2015 szeptemberétõl a régió felsõoktatási kínálatában
hiánypótló Kereskedelem és marketing szakot indít nappali és levelezõ tagozaton Nagykanizsán és
Veszprémben, melynek tanulmányi
ideje hat félév és egy félév szakmai
gyakorlat  tudtuk meg dr. Szabó
Lajos, a Gazdaságtudományi Kar
dékánja, valamint dr. Birkner Zoltán, a nagykanizsai kampusz igazgatója által a dél-zalai városban
tartott sajtótájékoztatón.
Az új alapképzési szakot azoknak
ajánlják, akik a marketing legújabb

irányzatait szeretnék megismerni,
szeretnének betekintést nyerni az
online marketing világába, a reklám
és PR rejtelmeibe, vagy éppen reklámszakemberként, márkamenedzserként szeretnének elhelyezkedni.
A szak majdani hallgatói olyan
tárgyakat is tanulnak az Európai
uniós ismeretektõl az üzleti szaknyelvekig bezárólag, mely elengedhetetlen az ilyen irányú tanulmányokhoz, melyek keretében
például különbözõ kutatásokba is
bekapcsolódhatnak nemzetközi hírû oktatók vezetésével.
A munkaerõpiaci visszajelzések
azt igazolják, hogy a Kereskede-

lem és marketing alapszakon megszerzett tudást számos más vállalati területen is jól lehet hasznosítani.
Az alapképzési szakon végzettek
elhelyezkedhetnek kis- és középvállalatoknál, ahol akár szervezhetik és irányíthatják is a kereskedelmi és marketing tevékenységet.
 Ezzel is elõsegíthetjük azt,
hogy Nagykanizsa az úgynevezett
délnyugat-dunántúli gazdasági
erõtérben még erõsebb pozíciókra
tehessen szert  fûzte hozzá mindehhez dr. Birkner Zoltán, a kanizsai kampusz igazgatója.
P.L.

37.qxd

2014.11.05.

15:26

Page 7

Kanizsa  Krónika

2014. november 6.

7

Novum Spatium  új lehetõség, új hely Big Band,
Big Sound

Az üzlet kialakítását is ehhez
az elváráshoz igazították, hiszen a látogató azonnal érzékel-

Mindig nagy öröm tehetséges
fiatalokat látni, hallgatni, fõleg,
ha kötõdésük is van Nagykanizsához. Így volt ez szombaton a
Magyar Plakát Házban, ahol a
Kanizsa Big Band vendégeként
Horváth Cintia jazz-énekes lépett a pódiumra.

heti, hogy a gondosan kialakított kirakat mellett, odabent udvarias kiszolgálás és szebbnél
szebb termékek várják. A textíliák mellett találunk még kézzel
festett kerámiákat  teás, kávés
csészéket, kisebb tálakat, tányérkészleteket , amelyeket
szintén megváltozott munkaképességûek készítenek. A régi
termékeik között továbbra is
kaphatók konyharuhák, kötények, illetve egy specialitásuk,
a duplateflonos terítõ, ami attól
különleges, hogyha ráborul az
étel vagy a folyadék, le lehet
itatni, nem szívja magába az

anyag. Akinek már a mutatós
kirakat is felkeltette a kíváncsiságát, lépjen be az üzletbe, mert
így karácsony közeledtével, sok
hasznos dologgal lephetjük meg
hozzátartozóinkat.
Az ágynemûk márkaneve
SPATIUM, az üzlet neve NOVUM
SPATIUM, mely új lehetõséget, új
helyet jelent. A kft. vezetése élni
kíván ezzel a lehetõséggel. Céljuk,
a megváltozott munkaképességû
munkavállalók foglalkoztatásának
növelése és a vásárlók minél szélesebb körû kiszolgálása.

A jazz területén eddig fõleg a
szaxofonosok és a ritmikai hangszereseknek sikerült hazai és
nemzetközi sikereket elérni, de
nem feledkezhetünk meg Gayer
Mátyás zongorista sikereirõl sem.
A jazz énekesek közül Vámos Janka és Horváth Cintia pályája indult
ígéretesen. Horvát Cintiát énektudása, intellektuális elõadásmódja
abszolút alkalmassá teszi a zenei
pályára. Érdeklõdési körében békésen megfér a jazz és a Wind

(X)

Az egyesület várja az ajánlásokat
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület december
19-én 8. alkalommal rendezi
meg a Társadalmi Felelõsségvállalási Konferenciát és a Köszönet Napját, melynek keretein belül idén is szeretnék elismerni a
legkiemelkedõbb munkát végzõ,
a közösségeket legaktívabban támogató emberek, szervezetek
példamutató tevékenységét.
A kiválasztásukhoz támogatói
ajánlásokat kérnek, melynek részle-

teit Budavölgyi Kálmán és Lengyák
István ismertette. A javaslatokat hat
kategóriában várják. Lehet szavazni
az év civil emberére, az év civil
szervezetére, az év civil fiataljára,
az év civil önkéntesére, a civilek
szponzorára és mecénására.
A jelöléseket december 5-ig várják. Ezt követõen a beérkezett javaslatokat az elnökség tagjaiból
álló kuratórium bírálja el. A díjakra az 5 éven belül már díjazott személyek, intézmények, és a bíráló
kuratórium tagjai nem jelölhetõek.

Hamarosan nagykoncert
A Tüttõ János Nótaklub november 15-én, fél öttõl tartja jubileumi, immár 10. koncertjét a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermében. A zenésdalos estre  természetesen 
idén is számos meglepetéssel invitálják a közönséget.

Az esemény részleteirõl hétfõn a nótaklub elnöke, Major Lajos számolt be
sajtótájékoztatón. Elmondta: népdalok,
magyar nóták, operettek, filmslágerek
és musicalek is felcsendülnek majd
rendezvényen a klub dalárdáinak elõadásában, akiket ez évben is Szalai Antal prímás és cigányzenekara kísér.

A javaslatokat az alábbi módon
juttathatják el az egyesülethez:
Személyesen az egyesület irodájában, a Halis István Városi Könyvtár
alagsorában. Postai úton: Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület,
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Telefonon: 0620/931-3055 (Budavölgyi
Kálmán), 0620/554-5554 (Lengyák
István). A civiliroda.eu honlapon. A
0693/999-697-es fax számon. Az
egyesület facebook oldalán.
V.M.
 Erdõs Melinda, a Magyar Állami Operaház énekmûvésze is elkápráztatja a nézõket, de rajta kívül az ifjú generáció egyik érdemes tehetsége szintén a pódiumra
lép  fogalmazott Major Lajos.
A három órás, Nem tudom,
hogy szeretem-e? címû nagykoncertre jegyek szerdától kaphatóak
 korlátozott számban  2200 Ftos áron, a HSMK pénztárában.

Singersben az a capella éneklés.
A Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem jazz tanszakának elsõ
éves hallgatója belépõként a Fever
címû slágerrel kezdte meg mûsorát,majd egy közismert Michel
Legrand szerzemény következett.
A Kanizsa Big Band mûsora a jól
begyakorolt számokra épült, de
mint ahogyan ez szokásos egy-két
új szám is elhangzott. Különösen
jól sikerült ezek közül a Gordon
Goodwin Backrow Politics kompozíció. Cincita kellemes altján jól
jöttek le a klasszikus jazz örökzöldek a Cheek to Cheek, az All of
Me és a God Bless the Child. A jövõre 10 éves évfordulóját ünneplõ
Kanizsa Big Band ezúttal is hangulatos estével ajándékozta meg
lelkes közönségét.
H.Gy.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Október 18-ától fogadja a
Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. új
NOVUM SPATIUM lakástextil üzlete a látogatókat az
Erzsébet tér 1. szám alatt.
Mint azt Lérántné Mátés Valéria, a kft. ügyvezetõje elmondta:  Az elsõ hetek tapasztalatai kedvezõ képet mutatnak,
hiszen nem csak a kínálat gyarapodott, hanem a vásárlók
száma is megnövekedett. A dicsérõ szavaknak és pozitív
visszajelzéseknek köszönhetõen napról napra több új partnerre teszünk szert. A már
megszokott termékeink (függönyök, valamint pamut, flanel, és krepp felnõtt- és gyermek ágynemûk) mellett egyre
népszerûbbek a hímzéssel, pamutcsipkével díszített damaszt
ágynemûhuzatok. Ezek a magas minõségû, prémium kategóriás termékek újdonságként
a foglalkoztató által most kerülnek bevezetésre a piacon, s
az exkluzív igényeket is kielégítik.
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Tökfaragó nap
a sánci óvodában

Az elsõ tökfaragó nap kedvezõ
fogadtatásán felbuzdulva, egy
újabb hagyományt kívánnak
meghonosítani a Kertvárosi
Óvoda sánci egységében.
A városközponton kívül elhelyezkedõ intézmény ugyanazzal a
követelményrendszerrel és feladatkörrel mûködik, mint a város
többi óvodája. Családias légkörben és egy vegyes korosztályú csoportban fogadják a környéken élõ
családok gyermekeit. Az óvoda a
megszokott nyílt napok mellett az
õszi szünetben, egy újabb rendezvényre hívta a gyerekeket, szüleiket, nagyszüleiket. Ezúttal meghívást kaptak az óvoda ölelõ karjaiból a nyáron kikerült, s szeptembertõl már iskolába járó egykori
ovisok is. Szüleik kíséretében
örömmel lépték át újra óvodájuk
kapuját a kis elsõsök, és megosztották iskolai élményeiket is az
óvoda dolgozóival. A kellemes
hétvégi délelõttön összekovácsolódott a régi és az új csapat, õszi
díszeket, lámpásokat készítettek,
muffint, sütõtököt sütöttek és kóstoltak. A tökfaragó nap közös játékkal, és izgalmas versennyel zárult.

A Parlamentben
jártunk

Október 17-én a Kõrösi
Csoma Sándor-Péterfy Sándor
Általános Iskola Székhelyintézményének 4. évfolyama Budapestre látogatott.
Pár nappal a kirándulás elõtt
nagy elõkészületek zajlottak az
osztályokban: szorgalmasan gyûj-

töttük az érdekességeket Budapest
nevezetességeirõl, míg tanítóink
az utazásunkat készítették elõ.
Szüleink pedig aggódva figyelték
az idõjárás jelentést, nem is alaptalanul.
Pénteken reggel nagy izgalommal érkeztünk a vasútállomásra. A
hosszú vonatút tele volt vidámsággal. Miután megérkeztünk fõvárosunkba, kezdetét vette a budapesti
kaland. A Vérmezõn át a hosszú
lépcsõsorokon felkapaszkodva értünk a Mátyás templomhoz. A kapun belépve elénk tárult a belül is
szépen felújított épület. Ezt követõen a Halászbástyáról csodáltuk
meg a város panorámáját. Röviddel ezután leszakadt az ég, így
nem úsztuk meg szárazon a kirándulást. Hála nevelõinknek, míg
csillapodott az esõ, a Zsolnay múzeumban találtunk menedéket. Negyed óra elteltével már sétálhattunk is le a Várhegyrõl a Lánchídon át a Parlamenthez, érintve a
Sándor Palotát és a Budavári Siklót. Gyors ebéd és biztonsági ellenõrzés után beléphettünk az Országházba. Gyönyörû aranyozott
lépcsõsorokon és termeken át vezetett utunk a Királyi koronához.
Az idegenvezetõtõl sok érdekességet tudhattunk meg, miközben a
Koronaõrség õrségváltásának is
tanúi lehettünk. Fárasztó túra után
a rakparton fényképezkedtünk
József Attila szobránál. Az idõ
gyorsan elrepült, mire észbe kaptunk már a hazafelé tartó vonaton
ültünk.
Számunkra nemcsak a Parlamentlátogatás, a metrózás és a városban való bolyongás jelentett
nagy élményt, hanem az is, hogy
egy vidám, eseménydús napot töltöttünk együtt."  számoltak be
lapunknak a 4.a és 4.b osztály tanulói.

Õszi nagytakarítás
a Péterfyben
A Kõrösi Csoma Sándor 
Péterfy Sándor Általános Iskola
Péterfy Sándor Tagintézményében második alkalommal rendezték meg a szülõk és a gyerekek közremûködésével az õszi
nagytakarítási akciót.
Reggel több mint félszáz szülõ a
lehullott levelek gereblyézésével,
az iskola udvarának takarításával
kezdte a munkát, majd kibõvítették az iskola elõtti kerékpártárolót
és új növényeket is ültettek a tetõterasz korlátjára, valamint a bejá-
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ratnál található hatalmas virágládákba. Amíg a szülõk dolgoztak,
addig a nyolcadikos lányok paprikás krumplit készítettek.

Zalakarosba
kirándultak
a pedagógusok
Õszi programjaként a Nyugdíjas Pedagógus Klub 25 tagja látogatást tett a zalakarosi gyógyfürdõbe. Lapunkkal is megosztva élményeiket Gerencsér Györgyné
klubvezetõ beszámolt az udvarias
fogadtatásukról is.

Vetített képes elõadást követõen
körbevezették õket a fürdõ területén, melynek minden helyiségét
megmutatták. Tájékoztatást kaptak
a nyugdíjasok számára nyújtott
szolgáltatásokról és a kezelések
igénybevételéhez szükséges beutalókról. A kiránduló pedagógusok
többsége fürdéssel töltötte el a délutánt, míg azok, akik nem vittek
magukkal fürdõruhát, dotto kisvonattal körutazást tettek a városban.
Ezúton is köszönik a fürdõ vezetõségének a szívélyes fogadtatást és
a lehetõséget, hogy betekinthettek
a fürdõ életébe. Mindamellett,
hogy kedvezményes áron vásárolták meg a belépõjegyet, többüknek
külön élményt jelentett a Zalakaroson eltöltött idõ, hiszen a település
közelsége ellenére most jutottak el
elsõ alkalommal az európai hírû
gyógyfürdõbe.

Szépkorúak
a hegyen
A szokásos jó hangulatban telt
a kiskanizsai Szépkorúak kirándulása  az esõs, csöpörgõs idõjárás ellenére kiváló hangulatú
kirándulást és pikniket tudhatnak immár a hátuk mögött.
A Móricz Mûvelõdési Házban
mûködõ Szépkorúak Társasága
mintegy negyven fõvel látogatott
el a Bagó-hegyi fenyves erdõ aljába  ahogy a dalban mondják.
A Szokol-birtokra  a Kanizsai
Kulturális Központ anyagi segítségével  különbusszal érkeztek,
ahol nagy kondérban készült a fi-

nom gulyás, de magyaros köszöntõ ital, pálinka, valamint vendégváró falatként kakaós kalács is várta õket. Az ezüst-generáció tagjai
maguk is sok finom süteménnyel
lepték meg társaikat, de gesztenyét
is sütöttek.
Sem az eszem-iszomban, sem a
mulatozásban nem hátráltatta a
csapatot az el-eleredõ esõ, egész
nap együtt daloltak a Dankó Rádióval  egészen az esti hazaindulásig.

Vigyáztak rájuk
(is) az Égiek
Mindezért szentmisén mondott köszönetet a H-Turul Motoros Klub Egyesület.
A motorosok nagy családjánál
hagyomány, hogy a szezon végeztével (s persze kezdetén is) szentmisén adnak hálát a felsõbb hatalomnak amiért útjaikon óvta õket
s vigyázott rájuk. Így történt az elmúlt hétvégén is: a Felsõtemplomban tartott istentiszteletet Fliszár
Károly fõesperes-plébános celebrálta.
Ami pedig az egyesület hétköznapjait illeti- a hideg beköszöntével csak a kétkerekûek kerülnek
pihenõpályára, a klub vezetõsége
ugyanis a téli hónapokat a jövõ évi
terveken, túrákon való ötleteléssel
és szervezéssel tölti.

Egy nap, ami nem a
munkáról, hanem az
ünneplésrõl szólt
Nagyszabású gálamûsorral
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület nemrégiben. A Mindenki Házában megtartott eseményen a
nosztalgiázás és a felhõtlen mulatozás is szerepet kapott.
A rendezvénnyel azok elõtt is
tisztelegtek, akik jóvoltából negyedszázada megalakult az egyesület, illetve azokat a miklósfaiakat is méltatták, akik támogatásukkal és munkájukkal hozzájárul-
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tak a Mindenki Háza létrejöttéhez
 hangsúlyozta gála-nyitó beszédében Köteles Józsefné a Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület elnöke. Dömötörffy Sándor,
korábbi elnök szavaival a közösség összefogásának és akaratának
erejét emelte ki. Majd Dénes Sándor, városunk alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
A beszédek után  ahogy ezt a
miklósfaiaktól megszokhattuk  a
kultúra, a gasztronómia, az ének
és a tánc vette át a stafétát. Pódiumra lépett estébe nyúlóan számos
mûvészeti csoport: hol dalra fakadtak, hol pedig elhúzták a közönség nótáját a fellépõk. A vacsora sem maradhatott el a mulatozástól, jó hangulattól megittasult
mulatozóknak és a megjelenteknek: bendõjüket répás étellel tömhették teli. A rendezvényt hajnalig tartó bál zárta.
B.E. - L.I. - Sz.Zs. - V.M.

A megvalósult
ígéret
Örömmel tájékoztatom a kedves kanizsai zenekedvelõ és mûvészetpártoló közönséget, hogy
áprilisban tett ígéretemhez híven, sikerült életre hívni a
Krátky István Zenei és Kulturális Közhasznú Egyesületet.
Az egyesület célja messze túlmutat azon, hogy megteremtse, és
hosszú távon biztosítsa mind a
Nagykanizsai Szimfonikus Zenekar,mind pedig a tavasszal megalakult Fentõs Ferenc Kamarazenekar munkájához szükséges számos feltételt,anyagi erõforrást.
A jövõben nem csak a régi koncertlátogató közönséget szeretnénk visszahódítani a koncerttermekbe, de igazi sikernek azt gondolnánk, ha a helyi fiatalokat mind
nagyobb számban tudnánk bekapcsolni a város zenei életébe.
Azon túl, hogy koncerteket, koncert sorozatokat, fesztiválokat, kurzusokat, konferenciákat szerveznénk, a társmûvészetekkel és társmûfajokkal is sokkal szorosabb együttmûködést szeretnénk kialakítani.
Õszintén várjuk, és minden
erõnkkel segítjük a leginnovatívabb
civil kezdeményezéseket az értéket
képviselõ zenei, képzõmûvészeti,
táncos vagy akár színházi események megvalósításához. A lehetõségeket nem csak vendégmûvészek
elõtt nyitnánk meg, hanem a helyben élõk, itt alkotók is több lehetõ-

séget kaphatnának. Azt szeretnénk,
ha a város kulturális színvonala néhány év múlva méltó vetélytársa lehetne Szombathelynek, Veszprémnek vagy akár Zalaegerszegnek.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a tehetséges gyermekek segítésének, támogatásának, akár
anyagi, akár tárgyi eszközökkel érhetõ az el. Szeretnénk egy ösztönzõ, inspiráló jutalmazási szisztémát mûködtetni, ami a kitartó
munkát, kreativitást ösztönözné a
gyermekek körében.
Ahogy anyagi erõforrásaink lehetõvé teszik szándékunkban áll
egy kifejezetten zenei díjat, elismerést is létrehozni, amit egy kiváló zenész, zenei produkció, rendezvény, kezdeményezés kaphatna
meg minden évben.
Mint látható tervekkel nem vagyunk híján, s ennek a rövid írásnak
a keretében nincs is mód mindenrõl
beszélni. De az év hátralévõ három
hónapjában a következõ három esemény bizonnyal megvalósul.
Elsõként a november elsõ hetében
tervezett barokk hangversenyre invitálom önöket, amit a Felsõ Templomban a Városi Vegyeskarral közösen kívánunk megrendezni Vivaldi
és Bach mûvek bemutatásával.
A második esemény december
közepén várható a Református
Templomban, ahol a karácsony közeledtének okán jótékonyági elõadást tervezünk. Ennek teljes bevételét a szegény sorsú családok, gyermekek részére kívánjuk eljuttatni.
Az év utolsó, és egyben a 2015-s
év nyitórendezvénye pedig az Újévi
Gála Hangverseny, amin leginkább
gyönyörû romantikus zenéket hallhatnak majd Csajkovszkijtól,
Dvorzaktól, Strausstól, Rossinitõl,

Sosztakovicstól, és még számos
nagyszerû szerzõtõl. Ha elõbb nem,
majd akkor koccintunk egy kis pezsgõvel a kezdeményezés sikeréért!
Ha itt is lesz lehetõségem bõ
tíz évet dolgozni, mint a Cserfõ
Jazzfesztivál egyik létrehozója
és sikerre vivõjeként, sok nagyszerû eseményt ígérhetek Nagykanizsának a tizenkét alapító
egyikeként!
Szeretettel várja önöket a jövõben izgalmas és különleges elõadásainkra, eseményeinkre Balogh
Tünde, egy optimista és elszánt,
nem csak a klasszikus zenét pártoló zenetanár.

Hetvenéves
Béres Sándor
Kézilabdában, kosárlabdában, úszásban, fociban és atlétikában is szép sikereket ért el.
Edzõként és felkészítõ tanárként
is maradandót alkotott.
Nagykanizsán született 1944.
október 29-én. Csodálatos gyerekkora volt: úszott a Principálisban,
korcsolyázott a Gépgyár mögött,
síelt a Szent-Györgyvári hegyen és
szánkózott a Kisfaludy utcában. A
városi úttörõ válogatott focikapusa
volt Pécsett, kézilabdás Székesfehérváron, négytusás a Margit-szigeten az Úttörõ Stadionban. Nyolcadikosként megnyerte a városi általános iskolás távolugró versenyt,
aztán a megyeit, majd az országost. Így indult az atlétikai pályafutása. Több mint száz Zala megyei bajnoki címet szerzett az évtizedek alatt futó, ugró és dobó számokban, összetett versenyeken. A
Nagykanizsai Dózsa atlétáival elõ-
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kelõ helyen álltak az országos
rangsorban, de volt a Gazdász kézilabda csapatának legjobb góllövõje is. A Testnevelési Fõiskolára a
legmagasabb pontszámmal hármat
vettek fel, köztük Õt. Fõiskolás
bajnokságot nyert hármasugrásban
és kosárlabdában. Tízpróba magyar bajnokságon ötödik lett, a kosárlabda NB-I-ben játszott. A fõiskola elvégzése után, édesanyja helyére, a dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumba nevezték ki.
Edzette az atlétákat az Olajbányászban, országos bajnokságot is
nyertek magas csapatban. Kosaras
középiskolás lányokkal is volt országos döntõkben. 1979-ben a Vasút
nõi NB-I-es csapatának edzõjévé nevezték ki, 1982-ben hét év után újra
NB II-be jutott a férfiakkal, ahol játékos-edzõ volt, majd az Olajbányász férfi kosarasok edzõje lett. A
KIOSZ kispályás focicsapatával három bajnokságot, és Téli Kupát is
nyert, egyszer gólkirály is lett.
A következõ húsz évben veterán
atlétikában több mint száz magyar
bajnokságot nyert, öt világbajnokságon
(Melbourne,
Turku,
Miyazaki, Buffalo, Durban) és
négy Európa- Bajnokságon (Verona, Budapest, Athén, Cesenatico)
indult, és szerzet 4. és 5. helyezéseket, 110m-es gátfutásban, távolugrásban és hármasugrásban.
 Amit csináltam, sosem éreztem munkának, az mindig szórakozás volt a mai napig is. Nem is
lettem felnõtt, tiszta versenyszellemben nõttem fel és nem is értem
ezt a mai világot. Csodálkozva,
sajnálkozva, felülrõl nézem és
csak nevetek rajta.  összegezte
pályafutását Béres Sándor
Kis János

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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2014. november 6.

Idõsekért Nagykanizsán ünnepi hét

2014. november 12-15.

Tisztelt Idõs Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel
meghívom Nagykanizsa város idõs polgárait a 2014.11.12-15-ig tartó
Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét programjaira.
Dénes Sándor polgármester

Programok

November 12. szerda  Honvéd Kaszinó (Nagykanizsa, Ady u. 7.)
10.00 óra Idõsügyi Kerekasztal Konferencia. A Magyar Karitász szervezet tevékenysége Nagykanizsán. A rendezvényt megnyitja: Bagarus
Ágnes osztályvezetõ. Háziasszony: Büki Pálné és Meszes Renáta.
November 13. csütörtök  Batthyány Lajos Gimnázium tornaterme
(Nagykanizsa, Rozgonyi út 23.)
8.45 óra Idõsek sportnapja. A rendezvényt megnyitja: Balogh László
önkormányzati képviselõ, Humán Bizottság elnöke. Házigazda:
Horváthné Hegyi Erzsébet és Horváth Péter.
November 14. péntek  Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ
(Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.)
15.00 óra Ünnepi Gála. Köszöntõt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa
MJV polgármestere. Gálamûsor: Lehoczky Judit elõadómûvész, valamint Baj Bianka versmondó közremûködésével. Mûsorvezetõ: Dr. Dömötör László. Háziasszony: Horváthné Gelencsér Edit. 17.00 óra Fogadás. Pohárköszöntõt mond: Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ. 17.30 óra Idõsek bálja a Party Duó közremûködésével.

Nagykanizsa városrészek rendezvényei
November 12. szerda - Nagykanizsa-Palin (Palini Általános Iskola)
14.30 óra Egészségügyi szûrések az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársainak közremûködésével. 15.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt
mond: Dr. Erdõs László önkormányzati képviselõ. Általános Iskola és Óvoda, valamint a Palini Nyugdíjas Klub ünnepi mûsora. Ünnepi vendéglátás.
November 12. szerda - Nagykanizsa-Miklósfa (Mindenki Háza)
17.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa
MJV polgármestere, Karádi Ferenc alpolgármester, önkormányzati
képviselõ, Köteles Józsefné, az Idõsügyi Tanács tagja. Ünnepi mûsor
a Miklósfai Szírének Kórusa elõadásában. Ünnepi vendéglátás.
November 13. csütörtök - Nagykanizsa-Bagola (Kultúrház)
17.00 óra Egészségügyi szûrések az Egészségügyi Alapellátási Intézmény
munkatársainak közremûködésével. 18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt
mond: Dénes Sándor Nagykanizsa MJV polgármestere, Jerausek István önkormányzati képviselõ. Tüttõ János Dalkör mûsora. Ünnepi vendéglátás.
November 13. csütörtök - Nagykanizsa-Bajcsa (Kultúrház)
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Tóth Nándor alpolgármester,
önkormányzati képviselõ. Fatima operett mûsora. Ünnepi vendéglátás.
November 14. péntek - Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház (Nagykanizsa, Hajgató út 1.)
18.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa
MJV polgármestere, önkormányzati képviselõ. Fatima operett mûsora.
Ünnepi vendéglátás. Nóta és tánc Zsohár Zsolt zenész közremûködésével.
November 15. szombat - Nagykanizsa-Fakos (Kultúrház)
17.00 óra Idõsek napja. Köszöntõt mond: Dénes Sándor Nagykanizsa
MJV polgármestere. Jerausek István önkormányzati képviselõ. Ünnepi mûsor. Ünnepi vendéglátás.
A rendezvény fõ támogatója: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A rendezvény támogatói: Egészségügyi Alapellátási Intézmény, Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ, Horváth Balázs, Honvéd Kaszinó,
Idõsügyi Tanács, Idõsügyi Klubok, Móricz Zsigmond Mûvelõdési
Ház, Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény, McDonalds Nagykanizsa, Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.
A rendezvény szervezõi: Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény,
Idõsügyi Tanács, Idõsügyi Klubok.

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az általános iskolák 4. és 8. osztályosait, valamint kedves szüleiket a Batthyány Lajos Gimnázium beiskolázási rendezvényeire!
8. osztályosoknak szóló nyílt napunkat 2014. november 10-én
(hétfõn) 16.30 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre.
4. osztályosoknak szóló nyílt napunkat 2014. november 15-én,
szombaton 9 órakor tartjuk, amikor is meghallgathatnak egy tájékoztatót iskolánkról, illetve lehetõség lesz a kötetlen beszélgetésre,
valamint az iskola végigjárására.
Immár hagyományosan Szélesre tárjuk az iskolakaput, s lehetõvé tesszük az érdeklõdõ diákoknak és szülõknek, hogy bepillanthassanak a tanórákba is.
Várjuk a 8. osztályosokat 2014. november 11-én 8.15-tõl a kis- és
nagyaulába, ahonnan elindulhatnak a különbözõ osztálytermekbe, a
különbözõ tanórákra. Két tanóra megtekintésére lesz lehetõség.
Várjuk a 4. osztályosokat 2014. november 17-én 8.15-kor rendezvénytermünkbe, ahonnan elindulhatnak a különbözõ osztálytermekbe, a különbözõ tanórákra. Három tanóra megtekintésére lesz
lehetõség.
BLG - Iskolavezetés

Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. november 31-ig érvényes.
Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Nagykanizsa, 2014.10.30.

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL DOHÁNYZÁS LESZOKÁS TÁMOGATÓ PONTOK KIALAKÍTÁSA VALÓSULT MEG A KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ TÜDÕGONDOZÓJÁBAN

SAJTÓKÖZLEMÉNY

11

NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

SIKERES VOLT A PRÓBAÜZEM, BEFEJEZÕDÖTT
A NAGYKANIZSAI SZENNYVÍZTELEP FELÚJÍTÁSA

2014.10.31.
Kanizsai Dorottya Kórház
A Kanizsai Dorottya Kórház 3.447.420.-Ft uniós támogatást
nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0017 Dohányzás leszokás
támogató pontok kialakítása a tüdõgondozó intézetek bázisán
Nyugat-dunántúli régióban Zala megyében címû pályázati kiíráson. A program során a Tüdõgondozó Intézetben dohányzásról
való leszokást segítõ csoportos tanácsadást bonyolítottunk le.
A csoportos tanácsadáson kívül tájékoztatjuk a szakmát és a
helyi lakosságot a dohányzásról való leszokás társadalmi hasznáról. Az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben
mûködõ Országos Dohányzásleszokás Támogatási Módszertani Központ támogatásával folyamatosan biztosítjuk azokat a továbbképzési programokat, melyeken a csoportos tanácsadást
nyújtó szakorvosok, szakdolgozók, pszichológusok elsajátíthatják a tevékenység végzéséhez szükséges ismereteket, ezáltal
a folyamatos szakember utánpótlás rendelkezésre áll.
Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.
Kapcsolat:

Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

November 9. 8-14 óra

ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ
TALÁLKOZÓ
A Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ és a Magyar Éremgyûjtõk
Egyesületének Nagykanizsai csoportja meghívja Önt és családját a Hadi és polgári kitüntetések és érdemrendek Magyarországon címû kiállítására, érem- és bélyegbörzéjére. Ideje: 2014.
november 9. (vasárnap) 9 óra. Helye: HSMK elõcsarnoka.
Megnyitja: Dr. Zsoldi Zoltán - gyûjtõ.

A rendezvény védnöke: Cseresnyés Péter, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város országgyûlési képviselõje. A rendezvény támogatói: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala; Kanizsai Kulturális Központ; Kanizsa Hetilap.

Információ:
Telefon: 06-30/981-3907, E-mail: mee.nagykanizsa@gmail.com
Weblap: meenagykanizsa.hupont.hu

A Nagykanizsát és térségét érintõ csatorna-beruházás elért az
utolsó állomására: a csatornázási munkákat követõen sikeres
próbaüzemmel befejezõdött a szennyvíztelep rekonstrukciója is
 hangzott el csütörtökön a beruházás ünnepélyes átadásán.
Az összesen 11,1 milliárd forint bekerülési összegbõl közel három milliárdot költöttek a szennyvíztelep korszerûsítésére,
amely Nagykanizsa mellett a 12 most csatornázott település
szennyvizét is fogadni és megnyugtató módon tisztítani képes.
A csatornázási projekt  amelynek záró fejezete a szennyvíztisztító mostani rekonstrukciója  a Nagykanizsa és térsége szennyvízelvezetési agglomeráció még ellátatlan területeit fedi le, amelyek közé a város még csatornázatlan területei, valamint a környezõ települések, Bocska, Eszteregnye, Fityeház, Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosszúvölgy, Magyarszerdahely, Magyarszentmiklós,
Rigyác, Semjénháza, Szepetnek és Zalaszentbalázs tartoznak. A
beruházás tervezett összköltsége  a szennyvíztisztító-telep fejlesztésével együtt  nettó 11,1 milliárd forint.
A nagykanizsai szennyvíztelepen befejezõdött munkálatok eredményképpen  a technológiai fejlesztés révén  a telep alkalmassá vált a nagyobb hatásfokú, tápanyag-eltávolítást is megvalósító biológiai tisztításra, folyamatos üzem mellett. A keletkezõ fölösiszap kezelésére korszerû és gazdaságos iszapkezelési eljárást
vezettek be, amellyel lehetõség nyílik a tisztítás során termelõdõ
biogáz hasznosítására, valamint a komposztálásra is.
A szennyvíztisztító telepre a Nagykanizsa és térsége szennyvíz-elvezetési agglomeráció csatornahálózattal már rendelkezõ településeirõl (Nagykanizsa, Nagyrécse, Pogányszentpéter, Iharosberény,
Iharos, Inke), valamint a projekt keretében újonnan ellátandó 12 településrõl érkezik a szennyvíz. Így a telepen összesen 18 település szennyvizét kezeli az üzemeltetõ, az érintett önkormányzatok
100%-os tulajdonában lévõ Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.
A fejlesztés következtében  a korszerû iszapkezelésnek köszönhetõen  jelentõsen csökkenthetõ a környezet terhelése. A
beruházás eredményeképpen javul a tisztított vizet befogadó
felszíni víz  a Dencsár-árok  és közvetve a Principális-csatorna vízminõsége.
A kivitelezést a közbeszerzési eljáráson nyertes ESZ-2011
Nagykanizsa Konzorcium végezte el a tervezett határidõre, nettó 2.892.000.000 forintért. A Konzorcium vezetõje az EuroAszfalt Kft., a konzorcium tagja a Szabadics Közmû és Mélyépítõ
Zrt. A technológiai fejlesztés mellett új kezelõépület, egy gépjármûtároló és egy raktár is épült, a korábbi üzemviteli épületet laboratóriummá alakították, és a régi garázsépületet is felújították.
További információ:
Csabai Anna
06-30-569-7371

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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November 9. 8-14 óra
ORSZÁGOS ÉREMGYÛJTÕ
TALÁLKOZÓ
Érem- és bélyegbörze, ingyenes árbecslés és szaktanácsadás.

2014. november 6.

Tizenhét kutyus indult útnak egyszerre
az új családjához Németországba
engedélyezési eljárások után, elõreláthatólag a jövõ év nyarára 
Zala megyében elsõként  szerezhetjük meg az ebrendészeti telep
minõsítést.

9 óra Hadi és polgári kitüntetések és érdemrendek Magyarországon - kiállítás.
Megnyitja: Dr. Zsoldi Zoltán - gyûjtõ.
Szervezõ: a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének Nagykanizsai Csoportja és a
Kanizsai Kulturális Központ. Információ: telefon: 06-30/981-3907, E-mail:
mee.nagykanizsa@gmail.com ; Weblap:
meenagykanizsa.hupont.hu

Az állatmenhelyen
hasznosul a
városban keletkezezõ
nyesedék gally

November 10. 17 óra
A lélek rejtelmei elõadássorozat. KAMASZKOR

Dr. Vekerdy Tamás pszichológus elõadása. Belépõdíj: 1500 Ft.

November 11. 19 óra
DALOK RÉGRÕL ÉS NEM
RÉGRÕL - PRESSER GÁBOR
SZERZÕI ESTJE

Vendég: Szabó Tamás és Falusi Mariann.
Belépõdíj: 5500 Ft. A jegyek megvásárolhatók a HSMK jegypénztárában. Online
jegyvásárlás: www.gagprodukcio.hu.

November 13. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3

éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft.

November 15. 16 30 óra
NEM TUDOM, HOGY SZERETEM-E? - a Tüttõ János Nótaklub
10. Jubileumi koncertje

Vendégmûvész: Erdõ Melinda, Bartók
Béla - Pásztory Ditta díjas, a Magyar
Állami Operaház énekese. Meglepetés
vendég: az ifjú generáció tagja. Kísér: a
Liszt Ferenc-díjas Szalay Antal és világhírû cigányzenekara. A jegyek korlátozott számban kaphatók 2014. november
5-tõl a HSMK pénztárában.

November 16. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
FRANK SINATRA - A HANG -

egy életmû táncban és dalban (musical).
Az ExperiDance Produkció és a békéscsabai Jókai Színház koprodukciója.
Fõbb szereplõk: Vastag Tamás, Szomor
György, Gubik Petra, Palla Szabina. Belépõdíj: 4500 Ft.

November 7. 20 óra
ISMERÕS ARCOK KONCERT

Vendég: HUNGARICA együttes
Kapunyitás: 19:30. Belépõdíj: elõvételben: 2 590 Ft, a helyszínen: 2 990 Ft.
Információ: 93/510-011

November 7. 18 óra
IFJ. SÁNTA FERENC ÉS
CIGÁNYZENEKARA

Közremûködik: Galambos Lívia operett
énekes, Káldi Kiss András operaénekes.
Belépõdíj: elõvételben: 1 200 Ft, elõadás napján: 1500 Ft.

November 15.
16.30 óra
TÁNCHÁZ

Kerekítõ, gyermek-táncház, kézmûvesfoglalkozás, kiállítás megnyitó, Moldvai
táncház a Pásztoróra zenekarral.
Belépõdíj: 500 Ft, mellyel mindegyik
program látogatható.

Lassan két esztendõ is eltelt
azóta, hogy Zénó, a nagykanizsai
állatotthon legrégebbi lakója elindult elsõ gazdájához Németországba.
Az öreg kutyus még egy teljes
évet élhetett a csodaszép bajor hegyek között, míg egy késõ esti
órán gazdája szeretõ karjaiban
örökre elaludt. Azóta a bajor állatvédõk rendszeresen visszajárnak,
hiszen nemcsak a menhely vezetõivel, de Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõvel is kitûnõ
munkakapcsolatot alakítottak ki.
Sabine Thümmig vezetésével, október végén ismét városunkba érkezett a Tierheimleben In Not,
mindjárt két gépkocsival. Ugyanis,
az állatotthon történetében elõször,
egyszerre 17 örökbefogadott kutyust vittek ki Bajorországba. Állatmentõ tevékenységüknek hála,
már volt olyan német állatbarát,
aki családjával együtt, maga jött el
a kiválasztott ebért. Így járt Tamás
is, aki szinte kölyökként, 2007 tájékán került be a menhelyre. Hamar a menhely egyik kedvencévé
vált, különösen Gallai Zoltán állatgondozó szerette. A világhálón figyelt fel rá az a család, akik DélNémetországból, a cseh határ közelébõl érkeztek. Amíg elkészültek
a szükséges engedélyek és állatútlevél, az új gazdik közel egy teljes
napot vele töltöttek, és délután már
látszott: megtalálta a helyét. Boldogan ugrálta körül a család nõtagjait, majd, mielõtt beszállt az autóba, hogy elinduljon Germániába,
még egyszer visszafordult, és farkcsóválva búcsúzott Gallai Zolitól,

aki bizony elérzékenyült a búcsú
pillanataiban

Orvosi vizsgáló
és új parkoló is épül
az állatmenhelyen
Ismét nagy a sürgés-forgás a
menhely háza táján. Új parkoló
és egy kis épület is készül  tudtuk meg dr. Papp Attilától, az állatotthon sajtóreferensétõl.
 Hamarosan elkészül egy 15
négyzetméter alapterületû téglaépület, amely a menhely orvosi
vizsgálója és mûtõje lesz  mondta a referens.  Mögötte egy kölyökkutya-kennel, elõtte pedig egy
parkoló és új híd is épül, amellyel
kiegészül majd a karantén-épületünk, és így végre minden feltétel
teljesül ahhoz, hogy hivatalosan is
ebrendészeti teleppé válhassunk.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõnkkel és Dénes Sándor
polgármesterrel is egyeztetve, az

A VIA Kanizsa Zrt. kiskanizsai telephelyén idõrõl-idõre jelentõs mennyiségû faág, gally és
nyesedék halmozódik fel. Ezen
gallyak és kisebb faágak sorsa a
legtöbbször a ledarálás és elégetés.
Azonban Gáspár András, a Zrt.
vezetõje és dr. Papp Attila, az állatotthon sajtóreferense együttgondolkodásának köszönhetõen
most fontos feladatott kapott az
addig szinte használhatatlan nyesedék. A menhelyen dolgozó közmunkások a faágakat módszeresen legallyazták és megszabadítják a falevelektõl, majd pedig feldarabolják azokat. Az így keletkezett faanyagot a menhely gépkocsija az állatotthonba szállítja, és
több köbméter téli tüzelõhöz jut
így az árva állatokat istápoló szervezet, amire szükség is van. A téli
idõszakban egy tucatnyi közmunkás alkalmazott dolgozik majd a
menhelyen, akiknek az öltözõjét
és melegedõjét ezzel fûtik fel és az
állatoknak is naponta fognak meleg ételt fõzni.
Kanizsa
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MEGHÍVÓ
Tisztelt Nagykanizsai Polgárok!
Tisztelettel meghívjuk Önöket Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata szervezésében megvalósuló POLGÁRMESTEREK KLUBJA elnevezésû rendezvényünkre.
Fontosnak tartjuk, hogy az itt élõ polgárok számára egy kötetlen
beszélgetés keretében lehetõség teremtõdjön arra, hogy a város
vezetésével, illetve egy országosan is elismert vendéggel párbeszédet
folytathassanak különbözõ, közösségünk számára fontos témakörökben. A jövõ építése céljából számítunk az Önök véleményére és mindazokéra, akik értékes gondolataikkal hozzá tudnak járulni városunk
további fejlõdéséhez.
Idõpont: 2014. november 13., csütörtök 18,00 óra
Helyszín: Corner Irish Pub
Téma: Hogyan tovább Nagykanizsa? Hogyan tovább Magyarország?
Meghívott vendégünk: Mráz Ágoston Sámuel politológus, a Nézõpont
Intézet igazgatója.
Tisztelettel:
Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ,
Dénes Sándor polgármester

Kanizsa  Ez+Az
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Gördülékenyen, és minden problémától
mentesen telnek a napjai. Ha úgy akarja, bõven lesz ideje a nosztalgiázásra is. Ha netán
eszébe jut egy olyan hely, ahol valamikor jól
érezte magát, induljon útnak és térjen vissza.

IV.20.V.20. Bika
Sûrû programokra számíthat ezen a hétvégén
is. Se szeri, se száma a baráti invitálásoknak.
A sorozatos kialvatlanság miatt ingerültsége
azonban fokozódik. Vigyázzon, hogy a családja ne lássa kárát mindennek.

V.21.VI.21. Ikrek
Szerencsés napokra számíthat. Jókedvének
és bátorságának köszönhetõen nemcsak a
szomszédjait gyõzi meg az elképzeléseirõl,
hanem a párját is. Lehengerlõ módon és megnyugtatóan zár le minden felmerülõ vitát.

VI.22.VII.22. Rák
Mostanában azon töpreng, milyen alkalmakon tudná bemutatni a legújabb ruhakölteményeit. Nem kell sokáig várakoznia, hiszen
hamarosan kezdõdik a báli szezon, és mindemellett a színházi elõadások sorozata.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Békére és harmóniára vágyakozik egy ideje, de nehezen sikerül nyugvópontra jutnia a
környezetében élõkkel. Ne legyen túlságosan nagyravágyó, fogadja el kellõ tisztelettel mindazt, amivel megajándékozzák.

VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygóállások szerint mostanában ne adjon semmiféle tanácsot a kedvesének, mert
szókimondását nagy valószínûséggel nem
koronázza siker. Nyugodtan álmodozzon tovább, és várjon a megfelelõ alkalomra.

IX.23.X.22. Mérleg
A sok sétának köszönhetõen jókedve és energiája határtalan magasságokba ívelt az elmúlt
napokban. Tartsa ezt a formáját továbbra is,
hallgasson sok zenét, falatozzon finom ételeket, és ne vesse meg az édességet sem.

X.23.XI.22. Skorpió
Ideje, hogy vigyen egy kis romantikát a magánéletébe. Bár tisztában van azzal, hogy sokan megcsodálják a kellemes külsejét, ön ennek ellenére mégis elégedetlen. Hallgasson az
érzéseire, és ruccanjon ki valahova a hétvégén.

XI.23.XII.21. Nyilas
Mostanában még azzal sem tudják ismerõsei
kihozni önt a sodrából, ha azt mondják, felszedett magára néhány kilót. A kritikák miatt
sohase fájjon a feje. Ha netán kihízta valamelyik ruhadarabját, vásároljon helyette újat.

XII.22.I.20. Bak
Ha kedvetlennek és fáradtnak érzi magát,
töltse a hétvégét a természetben. Használja
ki a késõ õsz minden percét. Aztán megújult
erõvel ismét belevetheti magát a munkába.
A hobbiját azért ne szorítsa háttérbe.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha a családjában valaki számon kéri öntõl
az ígéretét, válaszoljon diplomatikusan.
Úgy is tisztában vannak vele, hogy nem feledkezett meg semmirõl, csak a szükséges
anyagiak hiánya nehezíti a megoldást.

II.20.III.20. Halak
Gördülékenyen telnek a napjai, elmélyült
munkájából nem zökkenti ki ezekben a
napokban senki sem. Használja ki a kellemes, napsütéses novembert, és élvezze
a szabad pillanatokat.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Védik vezetõ pozícióikat

Kaposvári AC (7.)  GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (2.) 8:10
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 4. forduló. Kaposvár.
Kanizsai gyõztesek: Tóthné
Szász Kinga 4, Ladányi Dóra 3,
Bicsák Bettina 2 és a TóthnéLadányi páros
A Kaposvár-Nagykanizsa mérkõzések mindig rangadónak számítottak, bár az utóbbi idõben
mindig kanizsai sikerrel zárultak..
A Kaposvári AC az Ausztriából
visszatért Körmendi Orsolya viszszatérésével megerõsödött, de így
is a vendégek voltak esélyesebbek.
A párosok után egál volt az eredmény, majd az egyéni mérkõzések
során
végig
a
kanizsaiak
(képünkön) vezettek, de néhány váratlan gyõzelemmel felzárkóztak a
kaposváriak. A végére már nagyon
döntetlen-szagúra alakult a találkozó, de az utolsó három meccsen
csak vendégsiker született. Négy
mérkõzésen négy gyõzelemmel így

a tabella élén lehetett holtversenyben a nagy rivális Szekszárd AC II
együttesével a sörgyári csapat.
Egyénileg értékelve Tóthné
Szász Kinga a Kaposvár ellen is hibátlan maradt, egyéniben és párosban sem talált legyõzõre. Ladányi
Dóra elsõ vereségét szenvedte el a
szezonban, mutatója azonban így
is sem romlott gyakorlatilag. Bicsák Bettina váratlan vereséget
szenvedett Magyarcsik Laurától,
de a végén bravúrgyõzelme Körmendi ellen nagyban hozzájárult a
sikerhez. Újházi Csillának a papírforma alapján legalább egy gyõzelmet kellett volna hoznia és
Baksa ellen nagyon közel volt már
ehhez, de a végjátékban sajnos ellenfele fordított.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.)  Fastron Asztalitenisz Club Tolna (4.) 12:6
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz mérkõzés, 5. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Ladányi
Dóra 4, Tóthné Szász Kinga 3,

INGATLAN

Irányár: 2,95 millió Ft. Tel.: 0620-3884056, 0620-382-3085 (7670K)

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.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K)
Eladó Kiskanizsán 1110 m2-es, közmûvesített telek bontandó kicsi házzal.

VEGYES
Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai
ingatlanért szolíd nénivel, bácsival.
Gondozását, szükség ese-

ALMAVÁSÁR

Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként 9-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé
kapható AKCIÓS áron.

2014. november 6.
Bicsák Bettina 2, Újházi Csilla 2
és a Tóthné-Ladányi páros
Biztos kanizsai gyõzelem született a mérkõzésen, melyen már az
elején elhúztak Ladányi Dóráék
(7:3). A hátralévõ mérkõzéseken
tovább növelték különbséget a
vendéglátók, így a vártnál is biztosabb gyõzelmet könyvelhetett el a
sörgyári csapat. Ladányi Dóra és
Tóthné Szász Kinga most is vezéregyéniségei voltak az együttesnek,
mellettük Bicsák Bettina és Újházi
Csilla is jól teljesített.
***
Dunaújvárosi Fõiskola DSE I
(3.)  Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (1.) 8:10
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz-mérkõzés, 4. forduló.
Dunaújváros.
Kanizsai gyõztesek: Berdár Norbert 3, Kahotek Kristóf 3, Szuhanyik
József 2 és a Berdár-Szuhanyik,
Horváth D. - Kahotek páros.
Dunaújvárosban rangadót nyertek a kanizsaiak, egyben talán a
legnehezebbet, hiszen az újvárosiak tûntek az eddigi eredmények
alapján a legnagyobb riválisnak.
Jakab Gábor személyében egy valóban remek játékossal is rendelkeznek, mellette Mayer Tamás is
kellemetlen ellenfélnek számított
és talán a két hátsó játékosuk
tûnt gyengébbnek. A két párost a
kanizsaiak nyerték, majd az egyéni
mérkõzések után is biztosan vezettek a vendégek. Két váratlan gyõzelemmel aztán feljöttek a vendéglátók, a gyõzelem pedig az utolsó
mérkõzésen dõlt el, Szuhanyik
húzta be azt 3:2-vel.
A vendégcsapatban Berdár Norbert hozta remek teljesítményét,
hozzá hasonlóan a szezon legjobb
játékát nyújtotta Kahotek Kristóf,
aki a három gyõztes mérkõzésén

még szettet sem veszített. Szuhanyik
Józsefnek ezúttal nem ment annyira,
váratlan vereséget is szenvedett, de
az utolsó meccsén vesztes állásból
fordított, ami a gyõzelmet is bebiztosította. Horváth Dávid remekül
játszott a páros mérkõzésen, egyéniben is jól játszott, már csak gyõznie kellene megtanulni. Gyõzelmével két pontos elõnnyel állt az élen a
kanizsai csapat.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.)  Dunaújvárosi
ASE I (3.) 9:9
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz mérkõzés, 5. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Berdár
Norbert 4, Szuhanyik József 4,
Kahotek Kristóf 1
Legutóbb a másik dunaújvárosi
csapatot fogadták a nagykanizsaiak a szintén rangadónak számító
összecsapáson. A Dunaújvárosi
ASE is erõsödött, így nem volt
egyszerû találkozóra kilátás és
nem is a legjobban kezdõdött, hiszen a párosokat a vendégek nyerték. Ez már elõvetítette, hogy szoros mérkõzés lesz és vezettek is
vendégek úgy végig, hogy a hazaiak mindig csak egyenlíteni tudtak.
Az utolsó két párharc elõtt 8:8 volt
az állás, aztán Kahotek Kristóf
nyerte mérkõzését és Horváth Dávid sem volt messze a sikertõl, végül azonban maradt az igazságosnak mondható döntetlen.
Berdár Norbert és Szuhanyik József a rangadón is hibátlannak bizonyultak egyéniben, párosban
több mint kétéves veretlenségi sorozatuk szakadt meg. A két fiatal,
Kahotek Kristóf és Horváth Dávid
ezúttal kevésbé tudtak a két
éljátékoshoz felnõni.

tén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, család-

tagnak várjuk. Leveleket Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk.
(7660K)

P.L.
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Fotó: Polgár László

Hazai siker a városi rangadón

UFC Nagykanizsa (9.) 
Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák SE (14.) 5-1 (2-1)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. 12. forduló. Nagykanizsa, 250 nézõ. Vezette: Huszár
(Hegedûs M., Csóra). G.: Bene
(3.), Szalai D. (32.), Grudics (53.),
Völgyi D. (85.), Mulasics (86.), illetve Kálcsics F. (21.)
Nagykanizsa: Gyulai A. Schuller, Rákhely, Hollender, Nagy
M., Tislér (Pál M., 83.), Völgyi D.,
Grudics (Zsirai A., 64.), Rittinger
(Mulasics, 72.), Bene G., Szalai D.
Vezetõedzõ: Gyulai Csaba.
Kiskanizsa: Kovács Zs. - Molnár T. (Kálovics, 57.), Csordás,
Piecs, Horváth G. - Ganzer (Gerencsér A., 79.), Kósa (Holló, 64.),
Kovács B. (Somogyi, 70.), Dolmányos, Földesi (Gaál Ö., 75.), Kálc-

sics F. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
Múlt vasárnap nem csupán Manchesterben, de Nagykanizsán is városi derbit rendeztek, s a dél-zalai
városban ezúttal még jóindulatú
felkerekítõnek sem kellett lenni,
hogy kétszáznál is több kilátogató
nézõt konstatáljunk. A mérkõzés is
úgy indult, ahogy egy rangadóhoz
illik, mivel egy távoli (megpattanó)
Bene-gólra idõvel remek ballábas
Kálcsics-találat volt a válasz, hogy
az elsõ félidõ hajrájában egy Szalai-féle lapos erõs jobb alsó sarkos
szabadrúgás eredményezze az ismételt hazai vezetést.
Szünet után aztán jött egy mintaszerû Grudics-fejes, s onnan mintha
másik találkozó kezdõdött volna,
legalábbis ami az iramot illeti. A két
csapat közötti tekintélyes különbségrõl aztán egy sakk-matt Völgyi-

fejes, majd csere-gól határozott,
melyet Mulasics jegyzett (5-1).
***
Vasárnap kora délután Nagykanizsán tehát labdarúgó városi derbit
rendeztek, az UFC Nagykanizsa
(képünkön sárga-feketében) fogadta
a Kiskanizsai Sáskák (piros-feketében) legénységét a megyei I. osztályban. Nos, a két csapat pályája
közt nem egy park (Liverpool FC;
Everton), vagy éppen néhány utca
(mint a belgrádi CZ és a Partizan, illetve a pozsonyi  egykori  Téglamezõ  Slovan Bratislava  és Legelõ  Inter Bratislava  esetében)
található, hanem legalább 3 kilométer, de az Olajbányász-stadion megszokott 80-100 fõs nézõszáma azért
csak-csak felugrott vagy kétszázötvenre a húsleves gyors otthoni bekanalazása után  délután fél kettõtõl. A városi rangadóhoz persze kanizsai játékvezetõ is dukált, amit
például Gyulai Csaba, az UFC
szakvezetõje nem a legkedvezõbb
elõjelnek vett, s a találkozó 15. percében ez nyilvánvalóvá is vált, amikor számon kérte a sporit egy buktatás után: Józsi, ezért nehogy ne adj
már lapot...!  kiáltással. A bíró,
Huszár József így nem tehetett
mást, a gyakorlattól kissé eltérõ módon ki is sétált a kispadhoz, hogy
megbeszélje Csabával a történteket.
Ezt követõen maradt a hajtós elsõ
félidõ és a kissé egyoldalú második
játékrész, végül pedig biztos, 5-1-es
hazai siker született.

Ismét az NB-s kosár színterén
Treff 07 SE Érd  Kanizsa KK
102-65 (23-16, 31-12, 28-22, 2015)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 1. forduló.
Érd, 50 nézõ. Vezette: Nepp,
Stánicz.
Kanizsa KK: Horváth G. (14),
Lovas D. (17/6), Dávidovics
(14/3), Csizmadia (3/3), Erdélyi
(8). Csere: Becze (3/3), Rácz B..
(4), Ombódi (2). Edzõ: Silló Zsolt.
Gyakorlatilag két és fél év után
ismét visszakerült az NB-s kosárlabda térképre a Kanizsa Kosárlabda Klub, a férfi NB II-ben rajtoltak
a kanizsaiak. A Silló Zsolt vezette
együttes a Nyugati csoport nyitányán Érden kezdett, és a csapat körüli érdekesség kategóriájába mindenképpen beletartozik, hogy is-

mét van a nagykanizsai együttesben Lovas családnevû kosaras,
csak most már Péter öccse, Dávid
pattogtat a Kanizsa KK színeiben.
A mérkõzést végül biztosan nyerték a hazaiak.
Kanizsa KK (8.)  CasinoSoproni Tigrisek (2.) 84-91 (1415, 24-25, 21-24, 25-27)
NB II Nyugati csoport férfi kosárlabda-mérkõzés, 2. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Benedek, Dombay.
Kanizsa: Becze (13/3), Lovas D.
(23/21), Horváth G. (21), Erdélyi
(4), Hartai R. Csere: Imre (19/9),
Dávidovics (4), Rácz B. Edzõ:
Silló Zsolt.
Ha arról az oldalról nézzük,
hogy a múlt szezonban a Tigrisek
együttese még az NB I B-s tagsá-

gért is ment, a végeredmény nem
ad okot szégyenkezésre kanizsai
oldalon. A hazai fiatalok jól mentek, erre a teljesítményükre a jövõben akár alapozhatnak is.

Kissé megtorpantak
TFSE (2.)  Kanizsai Vadmacskák SE (4.) 86-44 (23-14, 15-6,
23-7, 25-17)
Nõi amatõr NB I Nyugat csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó az
5. fordulóból. Budapest, 100 nézõ.
Vezette: Goda, Lövei.
Kanizsa: Fekete (2), Fuisz
(14/3), Hegyi (5), Herman A.
(7/3), Kardos (8). Csere: Horváth
E. (4), Nagy D. (2), Karancz,
Székely, Buti. Edzõ: Zsámár
Krisztián.
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Az elsõ osztály mellett természetesen az alsóbb ligákban is javában
tart a szezon, már azokban is az õsz
hajrájába fordultak a csapatok.
Megyei III. osztály, Déli csoport, 10. forduló: Sandi SE (7.) 
Miklósfa SE (1.) 1-2 (0-0). G.:
Verebélyi (47. - öngól), illetve Halajkó (51.), Verebélyi (59.). Kiállítva:
Fekete (90., Sand). Palin FC (12.) Pogányszentpéteri STE (3.) 1-2 (01). G.: Csetei (65.), illetve Pál N.
(42., 81.). Nagykanizsa-Bagola
VSE (2.) - Bajcsa SE (15.) 5-3 (12). G.: Kisharmadás G. (30., 57.),
Gether (78.), Szigeti (83., 85.), illetve Baa (37. - öngól), Pókec (40.),
Balázs D. (48..). 11. forduló: Bajcsa
SE (13.) - Letenye SE II (15.) 5-2
(0-1). G.: Pókec (48., 88.), Marczin
(63.), Balázs D. (73., 79.), illetve
Pordán (20., 55.). Eszteregnye SK
(12.) - Palin FC (11.) 0-1 (0-1). G.:
Horváth G. (15.). Miklósfa SE (1.) Bázakerettye SE (8.) 3-1 (1-0). G.:
Béli K. (27.), Németh T. (64.), Halajkó (83.), illetve Bakon (60.). 12.
forduló: Letenye SE II. (15.) Nagykanizsa-Bagola VSE (2.) 0-14
(0-6). G.: Kisharmadás (9., 18., 45.,
55., 58., 75..), Szélig (8., 20.), Millei
Z. (38., 52., 85.), Szabó Zs. (42.),
Gelencsér L. (60., 70.). Palin FC
(11.) - Sormás SE (5.) 2-3 (0-2). G.:
Bársony Sz. (58.), Laczó (81.), illetve Vörös K.. (4., 73.), Figler (37.).
Petrivente SE (13.) - Bajcsa SE
(14.) 4-3 (2-1). G.: Novinics (38.,
73.), Varga Z. (43.), Horváth K.
(68.), illetve Szekeres (5.), Pókec
(52.), Balázs D. (89.)
P.L.
Az elsõ negyed közepéig fej-fej
mellett haladtak a csapatok, majd a
hazaiak sikeres távoli dobásaikkal
kicsit jobban elhúztak, amit a
vendégek csak csökkenteni tudtak.
A második játékrészben kevés kosár
esett mindkét oldalon, de a kanizsaiak közép-távoli és távoli dobásai
rendre célt tévesztettek, így nõtt a
különbség az együttesek között.
Nagyszünet után a KVSE
gyenge dobószázaléka tovább tartott, valamint védekezési hibáikat
is kihasználta az egyetemi csapat.
A záró tíz percre már el is dõlt a
találkozó és mindkét fél sokat
cserélt annak jegyében, hogy mindenki játéklehetõséget kaphasson.
Zsámár Krisztián: A játék minden
elemében fölénk nõtt a TFSE, fõleg
dobásbiztonságban és a lepattanó labdák megszerzésében maradtunk alul.
P.L.
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Kanizsa  Hirdetés

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 23.  november 30.)

2014. november 6.

