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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634
Mobil: 06-30-491-7051
www.voksh.hu, nagykanizsa@voksh.hu

Nyt. szám: 20-0214-05

Tanfolyamaink:
December 10. (szerda) 16.30 óra
személygépkocsi vezetõ
December 22. (hétfõ) 09.00 óra
TÉLI SZÜNETBEN KRESZ

jelentkezéseket folyamatosan
fogadunk!
Ha nincs ideje bejárni tanfolyamra
E-LEARNING IS ELVÉGEZHETI
a Kreszt otthoni tanulással!

Érdeklõdni a megadott
elérhetõségeken, Beke Ivett
irodavezetõnél lehet.
Várjuk szíves jelentkezésüket!
(VSM B E:74,51%, F: 71,43% - ÁKÓ B:
108,24% 2014.3.)

XXVI. évfolyam 41. szám
2014. december 4.

Ligetvárosi forgatag a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központtal
Ligetvárosi forgatag címmel,
egész napos szórakozás várta a
városrészben élõket a VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Házba. A rendezvény a Ligetváros
szociális célú rehabilitációja elnevezésû pályázat keretében,
egy mini projekt részeként jöhetett létre.
A forgatagot  dr. Kaszás Gizella, a Nagykanizsai Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ igazgatójának üdvözlõ szavait követõen
, Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ nyitotta meg. A pályázat
jelentõségérõl szólva kiemelte,
hogy a közösségi lét erõsítéséhez
is hozzá tudják juttatni a Ligetvárosban élõ embereket. A mai nappal egy rendezvénysorozat veszi
kezdetét, ahol alkalmanként találkozhatnak, beszélgethetnek egymással az itt élõ emberek, miközben a gyermekeik játszanak. Kifejezte abbéli reményét, hogy ez a
különleges pályázati lehetõség,

mely egyrészt építést, fejlesztést
biztosít a kanizsaiaknak, egy erõsebb, jobb közösség kialakulását is
elõsegíti majd a megújuló Ligetvárosban.
A városvezetés nevében Tóth
Nándor alpolgármester, önkormányzati képviselõ köszöntötte a
megjelenteket. Hangsúlyozta a
Családsegítõ Központ azon szerepét is, hogy ezúttal nem a rászorultak keresték meg az intézményt,
hanem õk jöttek a rászorultakhoz,
hiszen egy Ligetvároshoz közeli
mûvelõdési intézményben találkoztak. Megjegyezte, az ott élõ
emberek életkörülményei jelentõsen megváltoznak a 24 lakás felújításával, de mindemellett a projekt részeként folytatódik a kerékpárút építése a vasúti sorompóig,
valamint az uszoda felújítása.
A rendezvény létrejöttérõl Horváth István, a nagykanizsai városfejlesztési divízió vezetõje elmondta: a Ligetváros szociális rehabilitációja elnevezésû pályázat be-

nyújtásához egy szociológia felmérést kellett készítenie az önkormányzatnak. A területen élõ lakosság körében végzett kutatás kimutatta, hogy a válaszadók a Ligetváros felzárkózását célzó fejlesztés
egyik eredményének élnék meg a
szabadidõ jobb és értelmesebb eltöltését segítõ programok, képzések
szervezését. Ennek a kérésnek eleget téve egy ilyen program megnyitóján vehettek részt a jelenlévõk.
A divízióvezetõ kiemelte, a pályázat célja közé tartozik olyan
nonprofit jelleggel mûködõ szervezetek bevonása a pályázati rendszerbe, akik kapcsolatban vannak a
település lakosságával, és amelyek
a standard pályázati eljárások keretében nem, vagy csak kevésbé hatékonyan lennének képesek támogatási forrásokhoz jutni. Olyan térítésmentes, a helyi közösség bevonását célzó kisebb közösségi programok, kulturális rendezvények,
sportesemények megvalósítására,
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címlapról)
amelyek erõsítik a helyi társadalom kohézióját. A város-rehabilitációs program esetében további
cél, hogy a helyi lakosság igényeinek megfelelõen, õket mobilizálva valósuljanak meg. Ennek érdekében kerülnek bevonásra a helyi
civil és egyéb társadalmi szervezetek.
Antoine de Saint-Exupéry Kis
herceg címû könyvébõl vett idézettel fejezte be gondolatait
Horváth István divízióvezetõ.
Ha hajót akarsz építeni, ne hívj
össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát,
hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük
a vágyat a nagy, végtelen tenger
iránt.
A rendezvény már a délelõtt
során bizonyította, hogy a programalap felhívással az önkormányzat felkeltette a vágyat a
Családsegítõben annak érdekében, hogy pályázzon, és támogatások lehívásával továbbra is sikeresen mûködtessék szervezetüket, és még jobban szolgáltathassanak.
A köszöntõk után a jelenlévõk
megismerkedhettek a Családsegítõ Központ tevékenységével,
szolgáltatásaival és lehetõség
nyílt tanácsadásra is. Dr. Kaszás
Gizella elmondta az intézményük
rendszerében regisztrált, a Ligetváros területén élõ családok, klienseik nagyrészt szociálisan hátrányos helyzetben élnek, számos,
életvitelüket jellemzõ problémával. Mindemellett azon ligetvárosiak látókörébe is szeretnének bekerülni, akik még nem ismerik az
intézményük
tevékenységét,
akiknek még nem volt kapcsolata
velük.
A Program az Új Széchenyi
Terv keretében, európai uniós támogatásból valósult meg, a Ligetváros szociális célú rehabilitációja címû  NYDOP-3.1.1/B213-k2-2013-0002 azonosítószámú
város rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalapból
2014. 10. 29-én nyert 1.177.847 Ft
összegû támogatás felhasználásával.
B.E.
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Lezárul a Fresh A.I.R.

Fotó: Varga Mónika
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A projektet Dénes Sándor polgármester mutatta be. Elmondta, a környezeti nevelés és a környezettudatos
életre való nevelés nagyon fontos,
melyet már gyermekkorban el kell
kezdeni a családban, majd folytatni
az oktatási intézményekben. Ehhez
nagyon fontos, hogy jól felkészült pedagógusok legyenek az iskolákban és

Lezárul az Ausztria  Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program keretében megvalósuló Fresh A.I.R.
 Új szelek a környezeti nevelésben elnevezésû projekt. A pályázat magyarországi partnere
Nagykanizsa és a TISZK, a fõpályázó pedig Bécs.

az óvodákban. Ez a program ezt segítette, ugyanis az osztrák mellett három magyarországi megye, Zala,
Vas, Gyõr-Moson-Sopron megye közel 75 pedagógusa vett részt a tréningeken, ahol speciális elméleti és gyakorlati képzést kaptak.
Ezt követõen prof. Dipl.-Päd.
Gerhard Hofer, az UmweltBildungAustria - Grüne Insel igazgatója beszélt a projektrõl és a várossal
való együttmûködésrõl. Kiemelte,
hogy a két év alatt rengeteg pozitív
tapasztalatot szereztek, és meglepte
a magyar pedagógusok kíváncsisága és nyitottsága. A Fresh A.I.R.
projektben részt vevõ pedagógusokat bátorították arra, hogy leljék
örömüket a szakmájukban.
Benedek Miklós környezeti nevelési szakértõ a projekt szakmai
hátterérõl és eredményeirõl számolt be. Kiemelte, a Fresh A.I.R.,
a Zöld Bölcsõde program újdonság a magyar környezeti nevelési
palettán. Az osztrák és a magyar
kollégák egymást és egymás munkáját is megismerhették.
V.M.

Zöld Élettér Egyesület: Net-kontroll? Like!
A Zöld Élettér Egyesület Kontroll lájk  Internetbiztonságban a
hátrányos helyzetû gyermekekcímû sikeres pályázatához kapcsolódóan plakátkiállítás nyílt szerdán
a TISZK Tanboltban. A bemutatott munkák a netezés veszélyeire
hívják fel a figyelmet.
A megjelenteket a TISZK ügyvezetõ igazgatója, Mérksz Andor, a
Zöld Élettér Egyesület képviseletében pedig Mihovicsné Magyar
Melinda koordinátor és BaranyiSóstai Kata önkéntes köszöntötte.
Beszédükben bemutatták az egyesületüket. Elmondták, szervezetük 9
éve kezdte meg mûködését Nagykanizsán. Elsõsorban azért, hogy a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok
életkörülményeit javítsák, illetve a roma népesség integrációját segítsék.
 Az említett projekt fõ célkitûzése, hogy a nehéz helyzetben lévõ
gyermekek és családjuk számára
kreatív, ismeretbõvítõ, figyelemfelhívó programok során ismereteket

Fotó: Szabó Zsófia

41.qxd

nyújtsunk az internet lehetõségeirõl,
veszélyeirõl  hangsúlyozták a Zöld
Élettér Egyesület munkatársai.
A képzõmûvészeti pályázatot is
azért hirdették meg a közelmúltban,
hogy a gyermekek figyelmét felhívják a világháló veszélyeire és a korosztályukat meglehetõsen érintõ
internetfüggõségre. A beérkezett alkotások valóban nem hétköznapi mó-

don értelmezik a netezés rizikóit. A
kiállítás megnyitóján a legeredetibb
munkák készítõi jutalomban is részesültek. Elsõ helyezett Szieber Laura
és Vajas Dorina, második Baranyai
Fanni és Kohári Veronika, harmadik
Máté Viktória lett. A különdíjat
Prukker Kira érdemelte ki.
Sz.Zs.
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A Pannon Egyetem elkötelezett
abban, hogy a több városra és régióra kiterjedõ hálózatában
együttmûködjön az érintett városokkal és régiókkal a vidékfejlesztésben. Ez a közös munka minden
alaptevékenységére (oktatás, kutatás, innováció), valamint szervezetfejlesztésére is kiterjed. A kapcsolódó feladatok meghatározására az érintett vezetõk, képviselõk
és polgármesterek részvételével
értekezletet tartottak Veszprémben a Pannon Egyetemen.
Az értekezleten részt vett dr.
Palkovics László felsõoktatásért
felelõs államtitkár, Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, továbbá Nagykanizsa polgármestere,
Dénes Sándor, illetve Veszprém,
Keszthely, Pápa, Zalaegerszeg és
Tata városok polgármesterei, valamint az egyetem rektora.
Dr. Palkovics László államtitkár
beszélt az érintett szereplõk együtt-

mûködésének fontosságáról, valamint azokról a gazdasági fejlesztési
lehetõségekrõl, amelynek eredményeként a vidéki városok megtarthatják a fejlesztésükhöz szükséges
szakembereket. Hangsúlyozta a
vállalati K+F tevékenység, a kis- és
középvállalkozások fejlesztésének
fontosságát, a vállalatok bevonását
a képzésbe, az innovációt mûszaki,
agrár és társadalmi területeken. Kiemelte, az új felsõoktatási stratégia
a hatékony vállalati környezet megteremtésének fontos eszköze.
A Pannon Egyetem fõ feladatai
között jelölte meg a vidékfejlesztést,
amellyel az innovációs folyamatokat, a régió versenyképességét támogatják. Ehhez az elmúlt években kidolgozta a Magyarországon egyedi
hálózati-mátrixos szervezeti modelljét, amelynek megfelelõen minden
mûködési helyszínén az intézmény
teljes szakmai háttere rendelkezésre
áll, az érintett városokkal folyamatos és hatékony az együttmûködés,

hangsúlyozta Dr. Friedler Ferenc
rektor.
A résztvevõ polgármesterek
megállapodtak abban, hogy megalapítják a Pannon Városok Szövetségét, amelynek célja a felsõoktatási és innovációs tevékenység
összehangolása és továbbfejlesztése az érintett városokban. A szö-

vetség elsõ elnöke, Porga Gyula
,Veszprém Megyei Jogú Város
polgármestere. Az értekezlet keretében elõadást tartott Pongrácz Ferenc, az IBM Délkelet-Európai üzletfejlesztési igazgatója a gazdaságfejlesztés lehetõségeirõl.
Kanizsa

Fókuszban a kis- és középvállalkozások finanszírozása
A KA-VOSZ Zrt., a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetségének hétfõn városunkban
tartott rendezvényén a kkv
szektor számára elérhetõ kedvezõ hitellehetõségekrõl és az elkövetkezendõ években várható
EU-s pályázati forrásokról kaphattak tájékoztatást a megjelentek.
Elsõként Dr. Polay József, a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke üdvözölte a
konferencia résztvevõit. Szavaiban hangsúlyozva, hogy az unióból érkezõ támogatások nagy része, több mint 60 %-a a gazdaságba áramlik majd az elkövetkezendõ idõszakban, minderre pedig a vállalkozások már régóta
várnak.
Dénes Sándor köszöntõjében arra utalt, hogy a magyar gazdaság
jövõje  elsõsorban  a kis- és
középvállakozásokon múlik.
 A GDP közel 55 %-át a kkvk teremtik elõ. Ezek a vállalkozások munkahelyteremtése pedig nagyon fontos az egész országban, Nagykanizsán szintén.
Éppen ezért segítenünk kell

õket, akár ilyen fórum révén.
Érezniük kell a kkv-knak, hogy a
kormányzat, a megye és az önkormányzat is támogatja õket 
fogalmazott városunk polgármestere.
Dr. Farkas Imre, VOSZ társelnöke összegzõjében a szakmai rendezvény fontosságáról szólt, Polgár András, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetõ stratégiai tervezõje
pedig azokról az uniós forrásokról, amik a gazdaság fejlesztését
célozzák meg. Ugyanis ezekkel 
mint Polgár András ki is emelte 
a gazdaság vérkeringésének élénkítése és a foglalkoztatás növelése a kormány hosszútávú célja.
Szép Zoltán, a KA-VOSZ fejlesztési igazgatója a Széchenyi
Kártya Programról közölt információkat.
Elmondta, a hazai mikro-,
kis-, és középvállalkozások finanszírozási lehetõségeinek javítására létrehozott program keretein belül hat különbözõ hiteltermék közül választhatják ki a
vállalkozások a finanszírozási
igényüknek megfelelõ konstrukciót. Sok más mellett arról is
beszélt Szép Zoltán, hogy a kártya által kínált hitelek iránt nem

csökken az érdeklõdés, a kihelyezett hitelek összege meghaladja  ma már  a 1365 milliárd
forintot, illetve, hogy a kormány 5 százalékpont kamattámogatást biztosít bizonyos típusú, Széchenyi-kártyához kötõdõ
hitelekhez.
 Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elõadásában érintette,
hogy 2010-ben szemlélet- és

irányváltás következett be az országban. Kelet felé kezdett nyitni
a kormányzat, új piacok felkutatása miatt.  Továbbá párbeszéd
kezdõdött a kormány és az MNB
közt, illetve strukturális reformok is elindultak  fogalmazott
Dr. Parragh László. Hozzátéve:
mindez a gazdaság igényeit szolgálja.
Kanizsa

Adventre készülõdvén
Az Életmeder Alapítvány
múlt csütörtöki elõadása ezúttal a hamarosan eljövõ advent
jegyében zajlott a Voke Kodály
Zoltán Mûvelõdési Házban.
Szõkéné Hajduk Andrea bevezetõjében a népszokásokról szólt,
majd a várakozás, az eljövetel
ünnepérõl, az adventrõl osztotta
meg gondolatait a jelenlévõkkel.
Kiemelte az éppen hétvégén aktuális advent elsõ vasárnapját,
amely nemcsak az adventi idõszak
kezdete, hanem ezzel a jeles nappal kezdõdik a keresztény egyházi
év és a karácsonyi ünnepkör is.

S hogy a készülõdésnek kézzel
fogható eredménye is legyen, a
program folyamán Mikolás Zoltánné virágkötõ segítségével a
résztvevõk adventi koszorúkat
készítettek, felkészülve a vasárnapi elsõ gyertyagyújtásra.
Az újabb érdekes és hasznos
program a Ligetvárosban szociális rehabilitációs fejlesztésének
(NYDOP-3.1.1/B2-13-K2-20130002) köszönhetõ, amelynek keretében a projektben résztvevõ
konzorciumi partnerek tevékenységeként közösségi programok
valósulnak meg.
H.T.

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Összefogás a vidékfejlesztésért a minõség jegyében
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Ovifoci pálya a legkisebbeknek

Befejezéséhez közeledik a mûfüves ovifoci pályák építése városunk
négy óvodájában. A Kertvárosi, az Attila, a Kossuth és a Corvin utcai Hétszínvirág Óvoda kisgyermekei hamarosan birtokukba vehetik a 6 x 12 méteres multifunkcionális pályákat.

Közgyûlési sorok
Társadalmi
megbízatásból fõállásba
Tóth Nándor, városunk társadalmi megbízatású alpolgármestere december elsejétõl már fõállásban látja el feladatait.
Az ehhez szükséges rendeletmódosítást a legutóbbi közgyûlésen tárgyalta a testület. Az elõterjesztésbõl kiderül a fõállású alpolgármester javadalmazása is, amely a polgármesteri illetmény 80%-a, azaz 598.300 Ft. Tóth
Nándor továbbá fõállású alpolgármesterként  havonta  költségtérítésre is jogosult, ami a havi bérének 15
%-a, pontosabban 89. 745 Ft.
Mint ismeretes, Karádi Ferenc
alpolgármester
javadalmazása
598.000 Ft, költségtérítése 89.745
Ft, Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere pedig 747.900 Ftért, valamint a 112.185 Ft-os költségtérítésért dolgozik havonta.

dás utcától délre tervezett kiszolgáló utat törlik a rendezési tervbõl, valamint 15 méter széles kiszolgáló utat létesítenek.
A Kemping utca déli irányú meghosszabbításában tervezett gyûjtõút
és a Haladás utcától délre tervezett
kiszolgáló utat törlik a rendezési
tervbõl. Az út eltörlésével néhány
tervezett út-kapcsolat nélkül maradna, de az ezen a területen található
ingatlanokat egy vállalkozó vásárolná fel, így az útkapcsolat hiányának
a problémája megoldódik.
Az Alsó Szabadhegyi utca és a
Szabadhegy utca között található önkormányzati tulajdonú ingatlan, melyek kiépítetlen útként funkcionálnak
ezért, egy 15 méter széles kiszolgáló
utat létesítenek. A tervmódosítás becsült költsége 80 ezer forint és nem
érinti a településszerkezeti tervet.

2015-ben is lesz
Város napja

Módosítják a
településrendezési
tervet

A jövõ évben április 24-25-én
kerül megrendezésre a Város
Napja programsorozat.

A közgyûlésen elfogadták a településrendezési terv módosítására vonatkozó javaslatot, melynek értelmében a Kemping utca
déli irányú meghosszabbításában tervezett gyûjtõút és a Hala-

A kétnapos ünnepség megszervezésére idén is pályázatot ír ki az
önkormányzat. A szabadtéri programok  ahogy az erre vonatkozó
elõterjesztésbõl tudható  az Erzsébet téren lesznek majd. Ezekre

Az önkormányzat az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítvány által meghirdetett pályázaton sikeresen szerepelt, s ennek köszönhetõen a 36
millió forint összköltségû beruházás 12 millió forint önrész vállalásával megvalósulhat.
Az MLSZ óvodai országos
programjának az a célja, hogy
már a legkisebb korosztályt is az
egészséges életre, a mozgás szeretetére nevelje, egyúttal biztosítsa a sportoláshoz szükséges optimális feltételeket. Az Ovi-Foci
Program kapcsolódási pontot talált az óvodás szakmai programmal. Buzánszky Jenõ, a legendás
Aranycsapat egykori tagja 2011
elején megalapította az Ovi-Foci
Közhasznú Alapítványt, melynek
célja, hogy országszerte, illetve a
határon túli magyar lakta terüleévek óta, így most is, bruttó 7 millió forintot szán a városvezetés, az
egyéb költségek fedezésére (sok
más mellett a testvérvárosi delegációk szállására, étkezésére, az ünnepi közgyûlés megtartásával kapcsolatos anyagiakra) pedig bruttó 5
millió forintot.

Használatba adják
a PIÉRT raktárt
A közgyûlésen elfogadták a
Zrínyi utca 31. szám alatt található volt PIÉRT raktár térítésmentes használatba adására vonatkozó határozati javaslatot. A
raktár használatát a VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit
Zrt. kérte az önkormányzattól.
A 220 négyzetméter alapterületû
épületet irattár és a közfoglalkoztatás
tárgyi eszközeinek tárolása céljára szeretnék használni, melyet a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Csoport támogat. Az épület használatba
adása határozott és határozatlan idõre
történhet. Az elsõ alkalomra a használatba adást az ingyenes használati szerzõdés megkötésétõl számított 5 éves
határozott idõtartamra javasolják.

Több helyütt szükség
volna felújításra
A közgyûlés elõtt terítéken
volt az a lista is, amely részletesen tartalmazza jövõ évre vonatkozóan hol, mikor, s mely intézményben, mit kellene felújítani.

teken a közszféra támogatásával,
valamint a magántõke bevonásával, a lehetõ legtöbb óvodában
biztosított legyen a program elindítása. Jövõbeni célja pedig az,
hogy az állam jogi és adminisztratív támogatásával Nemzeti OviFoci Programmá válhasson. A pályázat révén az önkormányzatoknak lehetõségük nyílik arra, hogy
kifejezetten az óvodás korosztály
számára kifejlesztett korszerû
sportlétesítményben, szakszerû
oktatás keretében biztosítsák a
gyermekek számára elengedhetetlen napi mozgást, ezáltal a
mozgáskultúrájuk fejlesztését. A
pályák mérete a legkisebbek méretigényeihez igazodik, beruházási költsége az iskolai méretû
pályák töredéke, mégis ugyanakkora tömeget képes mozgósítani
a sportfoglalkozásokon, mint az
iskolások nagyobb pályái.
B.E.
Gyakorlatilag a város összes óvodájában, iskolájában van olyan dolog,
amire ráférne a modernizálás. Sok helyütt a fûtés, a tetõfelújítás vagy épp a
nyílászárócsere szükségeltetik, ám
akad olyan iskola, ahol a vizesblokk is
rekonstrukcióra szorul. A kulturális intézmények némelyikében szintén lenne mit javítani: például a Képzõmûvészetek Házának komplett tetõhéjazatának cseréje is elkerülhetetlen.
Ezen esetekben a költségek aktualizálása, felülvizsgálata  a közgyûlési döntés értelmében  el is készül,
a tervdokumentáció, a tervezõi költségbecslés szintúgy. Majd a konkrét
tervek és a költségkalkulációk ismeretében a végleges felújítási javaslat
is. A tervezési feladatokhoz szükséges 8.500.000 Ft a jövõ évi költségvetésben biztosított.

Közegészségügyiberendezésekrõl
döntött a testület
Több tucat kutyapiszok-gyûjtõ
edény kerül elhelyezésre a város
különbözõ pontjain.
Errõl is tárgyalt a legutóbbi soros
ülésen a képviselõtestület. Az elõterjesztésbõl tudható, hogy az említett
ürülékgyûjtõ-berendezések  nem
mellesleg a majdan létesítendõ további kutyafuttatók  elhelyezése is
a lakosság véleményének figyelembe vételével történik. A létesítményeket az ebrendészeti hozzájárulásokból befolyt összegbõl finanszírozza az önkormányzat.
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A Szociális Igazgatók és Szakemberek Magyarországi Egyesülete (SZIME) Zala Megyei Tagozata és a Kanizsai Kulturális
Központ szervezésében rendezték meg az Idõsek II. Kárpátmedencei kulturális és mûvészeti vetélkedõjének Zala megyei
fordulóját a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban.
A vetélkedõn ének, hangszeres
zene, vers, próza, színielõadás
tánc és egyéb kategóriákban, valamint a kézmûvesség területén
mutathatták be a nevezõk tehetségüket. A megjelenteket Fülöp
Attila, az egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért
felelõs államtitkárság kabinetfõnöke köszöntötte. Elmondta, a
rendezvénnyel az a céljuk, hogy
alkalmat teremtsenek arra, hogy
az élet szeretetét át tudja adni az

idõsebb generáció a fiataloknak.
Az idei programsorozat pedig
annyiban új a tavalyihoz képest,
hogy már nem csak határon belül, hanem határokon kívül, egy
Kárpát-medencei programsorozatban gondolkodva a történelmi
Magyarország vidékén is rendeznek hasonló típusú rendezvényeket.
Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azt hangsúlyozta, fontos, hogy az idõsebb
nemzedék átadja az élete során
szerzett értékeket és tapasztalatokat a fiatalabbaknak.
 Önök, amikor megmutatják,
hogy mire képesek egy kisebb közösségben, akkor nem csak mások
szórakoztatására teszik ezt, hanem
azért is, hogy megmutassák a jövõ
generációjának, milyen hagyományaink vannak, milyen óriási kulturális kincs birtokában vagyunk.

Ezt kell továbbvinnie a mi és az
utánunk következõ generációnak.
Ez óriási felelõsség és tett is egyben  vette át a szót Cseresnyés
Péter országgyûlési képviselõ.
Dénes Sándor polgármester
hangsúlyozta, a 21. század közösségei szembesülnek igazán azzal a
nehézséggel, hogy miként tudják
megõrizni az értékeiket.
 Azzal kell szembesülnünk,
hogy az identitásunkat adó énekek,
népdalok, táncok, versek, tehát
õseink kincsekkel teli tarisznyája,
mintha háttérbe szorulna és mintha
ismeretlenek lennének a következõ generáció számára  hangsúlyozta a polgármester, majd hozzátette, a közösségi létezésünk egyik
alapfeltétele az, hogy megbecsüljük és tiszteljük egymást és ezen
keresztül megismerjük örökségünket.
Kocsis József SZIME elnökének
beszédét követõen vette kezdetét a
vetélkedõ, melyben egyéni és csoportos produkciók is voltak. Továbbá a szakmai zsûri értékelte a
mûvelõdési központ elõcsarnokában kiállított alkotásokat is.
Az Idõsek II. Kárpát-medencei
kulturális és mûvészeti vetélkedõje Zala megyei bemutatójának
eredményei  kategóriák szerint.
Vers kategória: 1. Czernák Ferenc
Lajos - Arad megye, Lippa, 2. Fülöp Katalin - Zalaegerszeg, 3.
Végh Tiborné - Bocska. Különdíj:
Olasz Lajosné - Zalakomár, Idõsek
Otthona. Próza, színi elõadás: 1.
Vajda József Népdalköri Egyesü-

let, Gellénháza - Szüret címû produkció, 2. Kórház Nyugdíjas Klub,
Nagykanizsa - A kocsmában címû
jelenet, 3. "Mura" Amatõr Színjátszó Csoport, Murakeresztúr - Káposztasavanyítás. Egyéni ének: 1.
Sulyokné Nagy Erzsébet, Nagykanizsa, 2. Nagy Valéria, Nagykanizsa, 3. Megyesi Zoltán, Újudvar.
Csoportos ének: 1. Rozmaring
Asszonykórus, Murakeresztúr 2,
VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház Kodály Zoltán Énekkar,
Nagykanizsa, 3. Aranykorúak
Nyugdíjas Klub, Cserszegtomaj.
Különdíj: Gellénházi Férfikar.
Egyéni hangszeres zene: 1. Stefán
Ferenc, Balatonszentgyörgy - tárogató, 2. Bacskay Zoltán Sándor,
Nagykanizsa - basszusgitár, 3.
Körmendi András, Nagykanizsa szájharmonika. Csoportos hangszeres zene: 1. Csillag Citera
Együttes,
Nagykanizsa,
2.
NORTON Zenekar, Zalaegerszeg.
Egyéb kategória: 1. Balogh Géza,
Zalaegerszeg - akrobatikus jóga, 2.
Ács Lászlóné, Nagykanizsa - pantomim. Alkotómûvészet: 1. VOKE
Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház
Fafaragó Szakköre, Nagykanizsa,
2. A Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ Népi Díszítõmûvészeti
Mûhelye, Nagykanizsa, 3. Németh
Márta, Zalaszentmihály.
Valamennyi kategória 1. helyezettje továbbjutott a Pécsett  2015
tavaszán  megrendezésre kerülõ
regionális bemutatóra.
V.M.

Újra megérkezik az Adomány Expressz a Plázába
A Magyar Vöröskereszt
Nagykanizsai Területi Szervezete és a Kanizsa Plaza Bevásárlóközpont közös jótékonysági akciója 2014. december 5-én
indul. A szervezõk a Plázában
mûködõ Gyûjtõállomáson várják a tartós élelmiszer, játék-,
könyv-, és egyéb ajándék felajánlásokat, az adományozók
pedig nyereményjátékon vehetnek részt.
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete és a

Kanizsa Plaza Bevásárlóközpont
2012 decemberében indította útjára elsõ alkalommal az Adomány Expressz elnevezésû jótékonysági akcióját. Az Adomány
Expressz sikerességét bizonyítja,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan
idén decemberben is több plaza
bevásárlóközpontban nyílnak
meg az Adomány Expressz gyûjtõállomások. A szervezõk idén is
várják a segítõ szándékú emberek felajánlásait. Akinek van jó
állapotú, feleslegessé vált játéka,
könyve vagybármilyen más aján-

déktárgya, látogasson el a Kanizsa Plazában felállított gyûjtõállomásra, ahol leadhatja felajánlását. A szervezõk örömmel fogadják a tartós élelmiszer adományokat is.
Az összegyûjtött adományok
ebben az évben a nagykanizsai
Szivárvány Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola,valamint a Családok Átmeneti
Otthona gyermekeihez, továbbá
gondozásra szoruló rászoruló
idõsekhez jutnak el, szebbé varázsolva számukra a kará-

csonyt. Az adományokat házhoz viszi az Adomány Expreszsz. A Gyûjtõállomáson adományt leadók köszönetképpen
felajánlásukért egy lepecsételt
vonatjegyet kapnak, melynek
sorszámával nyereményjátékra
regisztrálhatnak a plaza facebook oldalán.
Az Adomány Expressz Gyûjtõállomása a Kanizsa Plazában
2014. december 5-17. között
várja a felajánlásokat, hétköznapokon 12-18 óráig, hétvégén
10-18 óráig.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Varga Mónika

Kárpát-medencei kulturális
és mûvészeti vetélkedõ Zala megyei fordulója
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PENdroid döntõ a kanizsai kampuszon
A Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusza (PEN) által útjára
indított PENdroid országos középiskolai informatikai verseny
helyszíni döntõjére került sor a
kanizsai kampuszon, ahová az ország minden részérõl érkeztek.
A diákokat és felkészítõ tanáraikat a Felsõoktatásért Alapítvány
elnöke, dr. Jaskó Szilárd köszöntötte, majd dr. Birkner Zoltán, a
nagykanizsai kampusz igazgatója
fordult a verseny résztvevõihez.
 A mérnök-informatikus diploma
ma a piacon érték tekintetében közel
van az aranyhoz. Szeretném Önöket
bíztatni, hogy ne mondjanak le a terület iránti érdeklõdésükrõl, mert a piac
nagyon pozitívan árazza be ezt a tudást, mely magas kezdõ fizetést, nagy
társadalmi presztízst és várhatóan nagyon jó elhelyezkedési lehetõségeket
kínál  hangsúlyozta a kampusz igazgatója. Hozzátette, amikor a tovább-

tanuláson gondolkodnak, ezeket a
szavakat idézzék majd fel, hiszen nagyon jó úton járnak.
Ezt követõen a HVG felsõoktatási rangsorát ismertette, melyen a
hetven felsõoktatási intézmény között a Pannon Egyetemet a hatodik
helyen szerepel.  Amikor azt
mondom magunkról, hogy jó
egyetem vagyunk nem túlzok,
mert a piac is annak lát bennünket.
És van még egy nagyon fontos
momentum, az oktatói minõségben a harmadikak vagyunk, ez azt
jelenti, hogy olyan oktatók dolgoznak a Pannon Egyetemen, akik ma
Magyarországon a csúcs elit egyetemi oktató kategóriába tartoznak.
A jövõjüket ez fogja meghatározni
 emelte ki dr. Birkner Zoltán.
A nagykanizsai döntõt két online
forduló elõzte meg. A versenyfelhívást 2-4 fõs csapatok számára írták
ki. A tudásukat pedig az androidos
programozás területén mérhették

össze. A verseny célja az adott korosztály fejlesztése és versenyeztetése az androidos okos telefon programozás és a játékfejlesztés területén,
valamint junior tagként történõ becsatlakoztatásuk az egyetemen futó
PENdroid programba. Ezzel is szeretnék javítani a felnövekvõ korosztályok informatika iránti szeretetét
és elkötelezõdését. A verseny lehetõséget biztosított a diákok számára,
hogy szakmai iránymutatás és segítség mellett szélesítsék és elmélyítsék tudásukat az applikáció fejlesztés területén.
A középiskolák jelentõs részében
nincs Java/Android oktatás, ezért
fontos, hogy az elõselejtezõ egy tanítási feladatot is ellásson, amelyet
tananyagokkal támogattak. A felhívásra húsz középiskolai csapat,
száz fõvel jelentkezett az ország
minden részérõl. A két online forduló után választották ki a legjobb
tíz csapatot, akik a helyszíni döntõn

mérhették össze tudásukat és mutathatták be saját fejlesztésû programjukat, valamint egy helyben elkészítendõ versenyfeladat is várt
rájuk.
***
Az országos döntõbe két kanizsai
csapat is bejutott, mindkettõ a Cserháti Sándor Szakközépiskolából. Az
egyik csapat a Cseri-droidok, a
kiemelkedõ 5. helyezést érte el.
A versenyzõ csapatok többségét
végzõs, informatika szakképzésben
részvevõ diákok alkották. A Cserhátiban külön foglalkozás keretében történt a felkészítés, az egyéni
gyakorlás mellett  tudtuk meg.
A döntõs kanizsai csapatok öszszetétele. Cseri-droid: Aradi Róbert
10A, Hervai Dávid 10A és Széphegyi Dániel 9C osztályos tanulók,
felkészítõ tanár: Gábris Jácint.
Csery Bean: Hajmási Bálint 12D,
Jakab Péter 12D és Zalavári Csaba
14C osztályos tanulók, felkészítõ
tanár: Tanczenberger Szilvia.
V.M.

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0340 Kultúra kicsiknek-nagyoknak
LEZÁRULT A KANIZSAI KULTURÁLIS KÖZPONT Kultúra kicsiknek-nagyoknak
ELNEVEZÉSÛ, KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK RÉSZVÉTELE A TANÓRÁN KÍVÜLI
NEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁBAN PROGRAMJA
A Kanizsai Kulturális Központ 2013-ban 24 999 960 forint uniós támogatást nyert a TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0340 Kultúra kicsiknek
nagyoknak  Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli feladatok ellátásában - címû pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében.
A kivitelezés ideje: 2013.06.15. -2014.08.15.
A projekt céljául azt tûztük ki, hogy a projektet
megvalósító közmûvelõdési intézmény és a projektben közremûködõ oktatási, nevelési intézmények jobban megismerjék egymást, a projekt során megvalósuló szakkörök, táborok segítségével a gyermekek hasznos szabadidõ eltöltésben
vegyenek részt. Ez a folyamat elõremutasson és
hosszabb távon is mûködõképes legyen.
A projekt során elõször négy szakmai tábor valósult meg a Balaton mellett, melyben 4x24 fõ vett
részt. A táborokban a résztvevõk ízelítõt kaptak
azokból a lehetõségekbõl, melyek a szakkörök
formájában számukra elérhetõvé válik. A táborok
bentlakásos formában, 5 nap 4 éjszaka idõtartamban zajlottak szakemberek irányítása mellett.
A résztvevõk sokféle kézmûves, táncos és önismereti foglalkozásokon vehettek részt.
2013 õszétõl elindítottuk valamennyi tervezett
szakkört, melyeket teljes létszámmal, teljes óraszámban sikerült is lebonyolítani. A huszonhétféle szakkörhöz tematika is készült, melyek segítségével az oktatók megvalósították a vállalt
feladatokat. A projekt során az alábbi szakkörök, témanapok, táborok valósultak meg, az
együttmûködési szerzõdést aláíró intézmények
szerinti csoportosításban:
Szivárvány EGYMI
néptánc 48 óra, önismeret fejlesztés 48 óra,
témanapok: komplex hagyományok napja 8
alkalom x 3óra

Nagyrác úti óvoda
kézmûves 20 óra, Ritmusra - mondókák gyermekeknek, nyelvi kompetenciafejlesztése 24 óra,
Bajcsai Tagóvoda
kézmûves 20 óra, Ritmusra - mondókák gyermekeknek, nyelvi kompetenciafejlesztése 24 óra,
Kiskanizsa-óvoda
kézmûves 20 óra, Ritmusra - mondókák gyermekeknek, nyelvi kompetenciafejlesztése 24
óra, Népi játék-tánc 24 óra,
Kiskanizsa Iskola
Kézmûves 48 óra, Néptánc szakkör 48 óra, Népek kultúrája- kulturális sokszínûség 48 óra
Témanapok: Beavató színházi, zenei elõadás
3alk, Tánc-kézmûves tábor 5 nap x 7 óra,
Batthyány Lajos Gimnázium
zenepedagógiai órák 24 óra, Kézmûves foglalkozások (hagyományõrzés)24 óra, múzeum-pedagógiai
órák 24 óra Képzõmûvészeti szakkör 48 óra,
Moderntánc tábor 5nap x 7óra,
Thúry György Tagintézmény
Pályaorientációs ismeretek 24 óra, Kézmûves
foglalkozások, készségfejlesztés 48 óra, Kézmûves foglalkozások - hagyományõrzés 24 óra,
Önismereti tábor 5nap x 7óra,
Csány László Ált. Iskola
Önismereti-színjátszó tábor: 5nap x 7óra,
Szín-játssz-szó 48 óra, kézmûves 48 óra, Népek és kultúrák az internet világán keresztül 24
óra, Digitális írástudás 24 óra,

Témanapok: Beavató színházi, zenei elõadás 3
alkalom,
Zrínyi Miklós ÁMK
Témanapok: Beavató színházi, zenei elõadás
3alk, táncok világa 48 óra, zenélde-tambura
szakkör 48 óra
Csány L. óvoda
kézmûves foglalkozás 20 óra, Mesék világa 20 óra.
A szakkörökön elkészített tárgyakat a gyermekek megkapták, munkáikat kiállítások keretében társaik és a nyilvánosság is megismerhette. A táncos zenés foglalkozásokon részt vevõk
bemutatókat tartottak, ahol számot adhattak az
elsajátított tudásanyagról. Ezek már nem képezték a projekt részét, de jelzik sikerét.
A projektnek - most már állíthatjuk - sikeres a kimenete. Minden szakkör és foglalkozás sikeresen lezajlott. Az õsz folyamán ezek közül több
újból elindult illetve folytatódott. Az intézmények
közötti kapcsolatok szorosabbak, több a közös
program, az egyeztetés. A partnerszervezetek
szívesen fogadják kezdeményezéseinket, illetve könnyebben kérnek segítséget.
Tóth István projektmenedzser

2014.12.08.

8:42

Page 7

2014. december 4.

A megelõzés
a legfontosabb
Az egészséges táplálkozás és a
rendszeres mozgás segítségével
megelõzhetõ a cukorbetegség 
hangzott el a november közepén
a Kaposváron megtartott Diabétesz Világnapi rendezvényen,
ahol a Nagykanizsai Cukorbetegek Egyesületének 30 fõs csoportja is képviseltette magát, elnökük, Jaskó József vezetésével.
Mint az az egyesület beszámolójából kiderül, az eseményen résztvevõ s a betegségben érintett szervezetek neves orvosi szaktekintélyek elõadásaiból tájékozódhattak
a cukorbetegséggel kapcsolatos
legfrissebb tudnivalókról. Az elõadók mindegyike leginkább azt
hangsúlyozta ki, hogy a diabétesz
esetén is a prevenció a legfontosabb: megelõzni a beteg állapotának romlását és a szövõdmények
kialakulását, hiszen a szív- és érrendszeri veszélyek, a veseszövõdmények és a szemészeti problémák
a cukorbetegség velejárói lehetnek.
Azonban sok az olyan diabéteszes is, aki nem tud a betegségérõl,
csak más jellegû problémák vizsgálatakor derül ki, hogy õ is érintett. Éppen ezért szükségesek 
mindenkinél  a szûrõvizsgálatok:
a vércukormérés, a zsírszázalék
mérés és az évenkénti laborvizsgálat. Ugyanis a II. típusú betegek
egy részénél visszafordítható a betegség, ha idõben fény derül rá.

tán kiegészítésre szorul Szent
Ágoston híres mondata: Aki szépen
énekel, kétszeresen imádkozik. 
Hát, még aki táncra perdül! Palestrinától a kortárs Marco Frisináig
ívelt a következõ, a Miklósfai Plébánia Metz László vezette kórusának repertoárja. A Piarista Iskola
vegyeskara, a Mathia mûsorán többek között Halmos  Sík mûve, a
Hogyha az Úr nem építi a házat is
szerepelt. Karnagyuk Ráczné Bella
Cecília volt, õt elõzõ napi névnapja
okán külön is köszöntötte a házigazda plébános atya. A Szent Imre
kórus a Felsõtemplomból érkezett.
Martonné Németh Mária vezetésével ritkán hallható misét énekeltek
Johann Gustav Eduard Stehle 19.
századi német szerzõtõl. Két horvát
Mária ének után a Szeretet himnuszát osztották meg velünk a Vargovics Józsefné által felkészített
tótszerdahelyiek. Tulman Géza és
Horváth Norbert készítette föl a
kiskanizsai templom kórusát, záró
Mária éneküket latinul és magyarul
is elénekelték. Befejezésül az egész
templom zengett a Szent Cecília
himnusztól.

Ünnepi
rendezvények Zrínyi
halálának
évfordulójára

Hat kórus hálaadása
Kiskanizsán
Már a hatodik alkalommal
megrendezett Cecília kórustalálkozó elõtt, a Krisztus király vasárnapi misén érzõdött, énekelni
szeretõ, imádságos hívek jöttek el.
Dr. Páhy János plébános bevezetõjében utalt rá, a Sarlós Boldogasszony templomban elsõ ízben
énekelt a piarista Citerácska kiskórus. Mûsorukban felcsendült egy

14. századi montserrati zarándokének is. Táncra indító ritmusa halla-

A Zrínyi Miklós - Bolyai János
Általános Iskola névadójának,
Zrínyi Miklós halálának 350. évfordulója alkalmából ünnepi
rendezvényekkel emlékezett  tájékoztatta lapunkat Faller Zoltán
igazgató.
November 13-án Zrínyi élete és
munkássága volt a témája az iskolai
vetélkedõnek, majd november 18-án
került sor a koszorúzásra és az emlékmûsorra, valamint a Zrínyi Miklós élete és kora címû rajzpályázat
eredményhirdetésére. November
25-én a Halis István Városi Könyvtárban diákjaik rendhagyó könyvtári
foglalkoztatáson vettek részt, melynek témája a Szigeti veszedelem címû mû nagykanizsai vonatkozásai,
valamint Zrínyi utolsó évei és törökök ellen vívott harca volt.

Kanizsa  Krónika
Zárt a
Remény program

Novemberben ért véget a Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthonában három éve
zajló Remény program, melynek
komplex célja az otthonban élõ
hátrányos helyzetû gyermekek
esélyeinek növelése, a gyermekek
képességeinek fejlesztése és a családok önálló életre való esélyeinek
növelése volt.
Turi Renáta, az intézmény vezetõje beszámolt a projekt jóvoltából eddig megvalósult események hasznáról és az elért eredményekrõl:
 Úgy érezzük, a program elérte
célját. Az eltelt három év alatt a kiköltözõ családok legnagyobb része
stabil életvitelt és lakhatást teremtett
magának. A program segítségével
három családunk albérleti támogatást kapott hat hónapra. A számtalan
megvalósuló esemény közül a legnépszerûbbek a szabadidõs foglalkozások, kézmûves foglalkozások
és közös fõzések, valamint a kirándulások voltak. Nagyon fognak hiányozni azok a szakemberek, akik a
Remény program jóvoltából dolgozhattak az otthonban, de reményeink
szerint a jövõben majd önkéntesek
pótolják azt a hiányt, ami a távozásukkal jelentkezik. A Nyitott Ház
rendezvényekkel sikerült a helyi közösséggel megismertetni ezt az ellátási formát és talán az elfogadás irányába is nagyot mozdultunk elõre.
Ezt a célt szolgálták a különbözõ tréningek is. Köszönettel tartozunk a
magyar és dán Vöröskeresztnek és a
Velux Alapítványnak azért, hogy a
programban a nagykanizsai otthon is
részt vehetett.

Ismét remekeltek az
Eraklin versenytáncosai
Három versenyen is parkettre
léptek a klub táncosai az utóbbi
idõben. A kaposmérõi és a zágrábi megmérettetés is  ahogy várható volt  éremesõvel zárult, az
Eraklin Táncklub javára  tájékoztatott Lekszikov Csaba, az
egyesület vezetõje, edzõje.
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A Magyar Táncsport Szakszövetség Szabadidõsport Nyugat-Magyarországi Területi Bajnokságán kilenc
páros képviselte Nagykanizsát, és öt
kategóriában sikerült a területi bajnoki címet megszerezni.
A szombati versenyen a következõ
eredmények születtek.
Zalavári Csaba  Szollár Rebeka:
Felnõtt latin kezdõ: 1. hely, standard
kezdõ: 2. hely. Ruschel Krisztián 
Hóbor Veronika: Junior2 latin kezdõ:
1. hely. Buda Levente  Ruschel Petra: Junior1 latin haladó: 1. hely, standard kezdõ: 2. hely. Koller József 
Berner Léna: Junior1 standard kezdõ:
1.hely, latin kezdõ: 1. hely. Németh
Gábor  Kocsis Edit: Senior1 latin
kezdõ: 2. hely. Angyalosi Mátyás
Miklós  Illés Karolina: Gyerek1 latin kezdõ: 2. hely, standard kezdõ: 7.
hely. Birkás Mihály  Darabos Anna
Virág: Gyerek2 standard kezdõ:4.hely, latin kezdõ: 6. hely. Lekszikov András Zsigmond  Sipos
Dorka. Gyerek2 latin kezdõ: 7. hely,
standard kezdõ: 8. hely. Koller Norbert  Varga Lilla: Gyerek1 standard
kezdõ: 5. hely, latin kezdõ: 9. hely.
A X. Ametiszt Kupa klubközi
táncversenyen Gyerek2 kategóriában
kettõ kanizsai páros indult. Müller
Balázs - Jáger Laura Gyerek2 E standard kategóriában 12 indulóból az 5.
helyet szerezték meg, míg E latin kategóriában 9 indulóból 4. lettek.
Benkõ Dániel  Bognár Alexandra az
E osztályt már maguk mögött hagyva
a Gyerek2 D latin kategóriában elõször vettek részt, ahol a 4. helyet érdemelték ki.
(folytatás a 8. oldalon)

A Nagykanizsa és Térsége
TISZK Nonprofit Kft.
tisztelettel meghívja Önt,
2014. december 11-én
16:45 órakor kezdõdõ
Alkotó Ifjúság
Galéria és Kávéház
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

kulturális programja
keretében
a Zala Megyei
Gyermekotthon nagykanizsai diákjainak munkáiból
összeállított kiállítás
megnyitójára.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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(folytatás a 7. oldalról)

Vasárnap pedig pontszerzõ verseny került megrendezésre Horvátország fõvárosában, Zágrábban. Az
Eraklinosok külhonban is sikeresen
képviselték Kanizsát. Horváth Gergõ
 Szabó Flóra Gyerek1 latin kategóriában 1. helyezést értek el, csakúgy,
mint standard kategóriában. Czippán
Árpád  Szabó Kata Fanni Junior 2
D standard kategóriában arany érmet
hoztak, míg latin kategóriában ezüstérmet szereztek. Lekszikov Csaba 
Balassa Júlia Felnõtt standard B kategóriában a 4. helyezést érték el.
A táncosok felkészítését Lekszikov Csaba és Balassa Júlia edzõk
látják el.

Mézes reggeli a
Piarista Iskolában

November 21-én az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület szervezésében a Piarista Iskola alsó tagozatosai mézes reggelin vehettek
részt, helyi méhészek segítségével.
A programot ismeretterjesztõ
filmvetítés és játékos foglalkozás kísérte, melyen a mézkészítés rejtelmeivel ismerkedhettek a gyerekek,
majd falatozhattak is az édes eleségbõl.

Kórus a Csönd
szép városából
Ahogyan a magyarkanizsaiak
emlegetik szeretettel magukat és
szûkebb pátriájukat. Szombat este a református templomban
szûnni nem akaró tapssal fogadott koncertet adott a Cantilena
kamarakórus, Tolnay Ilona vezetésével.
 Összeköt bennünket a nevünk, a
nyelvünk és a zene szeretete  köszöntötte õket a házigazda, Hella Fe-

renc lelkipásztor, majd a meghívón
szereplõ grafikára hívta fel a figyelmet. Agyökérzet Nagy-Magyarországot formázza, s mindannyian egy fát
táplálunk. A testvér Farkas Ferenc
énekegyüttes két darabja után a vendégek Vulpiusszal kezdtek: Szép dalra jöttünk össze. A helyszínhez és az
adventhez illõ énekek után ófrancia
táncdal és Bárdos Tábortûznél címû
mûve is felcsendült. A magyarkanizsai karvezetõ büszkén nevezte meg a Bricskán járok szerzõjét,
kedves tanárát, a Kodály-tanítvány

Szõnyi Erzsébetet. Majd egy hozzájuk közeli, nagybecskereki szülött,
Petrovics Emil mûve is sorra került, a
Játszik a szél. Kodálytól a János köszöntõvel mondtak köszönetet a vendéglátó énekegyüttes tagjainak. Végül három közös szám következett.
Közülük a Símuljon mindig kezdetû ír áldásból idézett a tapszuhatag
után, mintegy forgatókönyvön kívül
megszólaló Dénes Sándor polgármester:  Azt kívánom, az Úristen
tartson a tenyerén mindnyájunkat, és
találkozzunk ismét!
Mi mással zárhatnánk tudósításunkat, mint egy másik Kodály-tanítvány, Kokas Klára ide illõ megfigyelésével: Minden szép zenei
hang elé a csönd illik. Kodály a tiszta éneklést egy másik énekhanggal
hangolja az Énekeljünk tisztán gyakorlatokban. Megszólal egy hang,
hozzá illeszkedik egy másik hang,
együtt szólnak, hosszan kitartva. 
Egymáshoz örömösödnek  mondta
a nyolcesztendõs Jutkám. A csöndbõl felbukkant hangból összhang
éledt, az összhangból másik páros, a
két hang eggyé simult, végül csönddé váltak.

Nyílt nap volt a Piaristában
Szép számú résztvevõ elõtt
zajlott a Piarista Iskola idei elsõ
nyílt napja, melyre a gimnázium
iránt érdeklõdõket várták.
A vendégeket Nyeste Pál igazgató atya köszöntõje fogadta, majd
az iskola bejárása után megismerkedhettek az intézmény szokásaival, programjaival. A rendezvényt a diákok és tanárok
közös túrabeszámolója zárta.

2014. december 4.

MEGHÍVÓ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a "Kanizsai Tündérkertek"  "Magyarország legszebb kertjei" országos program zárókonferenciájára
Idõpont: 2014. december 8. Helye: Medgyaszay Ház nagyterme
(Nagykanizsa, Sugár u. 5.)
10.00 óra Köszöntõt mond: Dénes Sándor, Nagykanizsa MJV polgármestere
10.05 óra A háztáji gazdaságok szerepe a vidékfejlesztés érdekében.
Horváth István, kiemelt programokért felelõs miniszteri biztos Földmûvelésügyi Minisztérium.
10.30 óra Dél-Zala  a legszebb kertek térsége. Cseresnyés Péter, országgyûlési képviselõ.
10.35 óra Tájékoztató a Legszebb kertek 2014 programról, a 2015.
évi program ismertetése. Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag Város Önkormányzat alpolgármestere.
10.50 óra A legszebb kertek bemutatása. Dr. Szabados Gyula programkoordinátor, Nagykanizsa MJV Önkormányzata.
11.15 óra Zárszó, elismerések átadása. Dénes Sándor polgármester.
A rendezvényen a részvétel ingyenes!
További információ: dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó,
Nagykanizsa MJV Önkormányzata, e-mail: drszabados@gmail.com,
telefon: +36 20 3990726
Dénes Sándor polgármester

MEGHÍVÓ
Fókuszban az innovációs
források konferenciára
Helye: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz (8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.). Ideje: 2014. december 9. kedd 10.00 óra. Célja: a
kis- és középvállalkozások információhoz jussanak a fejlesztési elképzeléseikhez bevonható forrásokról.
A rendezvényre tisztelettel várjuk!
Kérjük, hogy részvételi szándékát 2014. december 8-ig szíveskedjék jelezni!

PROGRAM
09.30
10.00
10.10
10.35
11.00
11.25
11.50
12.00

Regisztráció
Megnyitó, köszöntõ.
Dr. Polay József, Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Zala megye lehetõségei az intelligens szakosodás tükrében
Dr. Birkner Zoltán, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója
H2020, EU-s innovációs források
Rabb Szabolcs, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.
innovációs osztályvezetõje
A H2020 pályázói tapasztalatainak bemutatása
Kalcsú Zoltán, Pannon Novum Nonprofit Kft. innovációs
menedzsere
Hatékony exportfinanszírozási lehetõségek az EXIM-tõl
Varga Balázs Péter, az EXIM Nyugat-dunántúli Regionális
képviselet vezetõje
Zárszó
Állófogadás

A rendezvény a NGM_SZERZ/102/1/2012/Nagykanizsa sz. szerzõdés alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósul meg.

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1., tel./fax: 93/516-670; tel: 93/516-671
E-mail: nakkik@nakkik.hu, honlap: www.nakkik.hu
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2014. december 4.

Adomány
a gyermekeknek
A NAGYKANIZSAI HONVÉD KASZINÓÉRTALAPÍTVÁNY
HÖLGYKLUBJA 2014. KARÁCSONYÁRA ISMÉT
ADOMÁNYGYÛJTÉST SZERVEZ

a Zala Megyei Önkormányzat Nagykanizsai Gyermekotthonának
Gyermekruhát és gyermekcipõt (6-18 éves korig), játékokat, filmeket,
CD-ket, gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket, kötelezõ olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket, társasjátékokat. A gyermekotthonokban lakóknak különösen szükségük van: háztartási textíliákra (abroszok, konyharuhák, törülközõk), iskolaszerekre (füzetek, tollak, színesek), mosó-, tisztálkodó- és testápolószerekre, valamint
sportcipõkre. Felnõtt holmit nem gyûjtünk!
A gyûjtés helye és ideje: 2014. december 8. (hétfõ) - december 14. (vasárnap). Hétköznap 8-15 óráig, szombaton és vasárnap 8-11 óráig a Vásárcsarnok emeletén (az északi oldalon a Turkáló után) a 148-as helyiségben.
Köszönjük adományaikat!

a Szervezõk
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Képviselõi fogadóóra

Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2014. december 18-án (csütörtökön) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatal
Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos
információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában
kérhetõ.
Marton István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
utolsó szerdáján 16 órától 18 óráig a Halis István Városi Könyvtár kávézójában.

2014. december 4.

Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.), valamint a nyugdíjasok elhelyezésére
épült bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
I. Üres önkormányzati bérlakások
1.
Bartók B. u. 10. E. lh III. em. 3.
2.
Csengery u. 36. fsz. 4.
3.
Fõ u. 2. III. em. 3.
4.
Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.
5.
Erzsébet tér 11/A. fsz. 4.
6.
Kazanlak krt. 7/A. III. em. 11.
7.
Rózsa u. 15. VII. em. 5.
8.
Zrínyi M. u. 37. II. em. 4.
9.
Zrínyi M. u. 43. fsz. 1.
10.
Erzsébet tér 11/A. I. em. 7.
11.
Csengery u. 117/11/C/2.
II. Nyugdíjasház
1.
Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 1.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2014. december 19.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók. A részletes pályázati hirdetményt Nagykanizsa Megyei Jogú Város internetes honlapján (www.nagykanizsa.hu), a Kanizsa TV képújságban, továbbá a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján tesszük
közzé.

Alpolgármesteri fogadónap
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2014. december 10-én
(szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában.

Színes programokkal teli Családi Hétvége
a Kanizsai Kulturális Központban
Nem volt kérdés, hogy az év
legmeghittebb ünnepét megelõzõ
készülõdésben, az adventi idõszakban is családi hétvégével
fogják várni a családok minden
tagját a legkisebbektõl a szépkorúakig a Kanizsai Kulturális
Központba. A Családi Hétvégék
rendezvény-sorozatról Horváthné Gelencsér Editet, a HSMK intézményegység-vezetõjét, a rendezvény fõ koordinátorát kérdeztük.
 Mi volt az elképzelés a családi hétvégék rendezvény sorozat
életre hívásakor?
 Szerettünk volna olyan programokat szervezni, amin a családok
együtt vehetnek részt, közösen és
nem utolsó sorban hasznosan töltik
el együtt a hétvégéjüket. Ezért
szolgálunk olyan komplex program mix-szel ezeken a hétvégéken,

amiken a kicsik, a szülõk, a nagyszülõk és a fiatalabb korosztály is
talál számára érdekes programokat.
 Hogyan oszlanak meg ezzel a
programok?
 Ez minden családi hétvégén
más- és más szisztéma szerint zajlik és természetesen az adott hétvége programjai is befolyásolják.
Ez évi utolsó Családi Hétvégénk
december 12-13-ára, péntek estére
és szombati napra esik, melyet a
Medgyaszay Házba és a HSMK-ba
szervezünk.
 Milyen rendezvényekre számíthatunk ez alkalommal?
 December 12-én, pénteken a
HSMK-ban, 17 órai kezdettel a
kézmûvesség iránt érdeklõdõknek
szövõ-és foltvarró bemutató tartunk, illetve szintén 17 órai kezdettel nyílik meg Brodácsné Lukács
Mária természetfotó kiállítása is.
December 13-án, szombaton, dél-

után 15 órakor a Kiskanizsai Pipitér Óvoda lurkóinak adventi mûsora tekinthetõ meg, majd a játszóházban karácsonyi ajándékok és
mézeskalács készítés várja az alkotni vágyókat, Bánfalvi Andrea
segítségével.
A Medgyaszay Házban december 13-án, szombaton reggel 9
órától második alkalommal kerül
megrendezésre az Õszi-Téli
Gyermekruha és Játék BÖRZE.
Az elsõ alkalom sikerén felbuzdulva  és természetesen az érdeklõdõ anyukák kérésének eleget téve  azt gondolom kijelenthetjük, hogy ez egy sikeres és hiánypótló kezdeményezés részünkrõl, melyet a jövõben is
folytatni kívánunk majd.
A Bababörzét követõen  szintén 13-án este  a fiatalabb, zene
kedvelõ korosztályt várjuk a
Medgyaszay Házba, ahol 20 órai

kezdettel a 30Y zenekar fog koncertet adni. Az élõ koncerthez a
hangulatot meglepetés elõzenekar
fogja megteremteni, akinek a kilétét egyelõre nem szeretnénk elárulni.
 Hol tájékozódhatnak bõvebben az érdeklõdõk az Adventi családi hétvégérõl?
 Mint ahogy azt mindig is
szoktuk, plakátokat, szóróanyagot
helyezünk el a város több pontján
is. Ezen kívül a facebookon, ahol
KKK-Kanizsai Kulturális Központ néven találnak meg bennünket, valamint a honlapunkon, a
www.kanizsaikultura.hu név alatt
is részletesen olvashatnak a programsorozatról. De természetesen a
HSMK-ban és a Medgyaszay Házban mûködõ információs pultoknál is szívesen adnak tájékoztatást
a kollégák akár személyesen, akár
telefonon.

2014.12.08.

8:42

Page 11

2014. december 4.

Adventi koncert az
Alsótemplomban
Elõadó: Nagykanizsa Város Vegyeskara
A mûsor: Gounod: Messe Breve, Elgar: Ave Verum,
Liszt: O, Salutaris Hostia, Rachmanyinov: Bogorodice
Devo, Arvo Part: Bogorodice devo, Arcadelt: Ave Maria, Bruckner:
Locus Iste, Palestrina: Adoramus Te, Rameau: La Nuit, Hajdu:
Miatyánk, Kodály: Adventi ének.
Idõpont: 2014. december 6. 19.00 óra
A repertoár felöleli a különbözõ zenei korszakok egyházi kórusmûveit.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklõdõket!
Legyen még szebb az adventünk!

Kanizsa  Hirdetés

11

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.  december 31.)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Ünnepváró

2014. december 4.

Világít az adventi koszorú elsõ gyertyája

December 4. 10 és 14 óra
Gyermekszínházi sorozat III. rész JÉGVIRÁG - a Marica produkció
elõadása. Belépõdíj: 800 Ft
December 9. 9 óra
NETEZZ TOVÁBB NAGYI!

Vasárnap karácsonyi díszbe
öltözött az Erzsébet tér. A fényszökõkút, a város karácsonyfájának díszei, a korcsolyapálya és
az élõ Betlehem a térre csalogatta a járókelõket.
Az idei elsõ gyertyát Tóth
Nándor alpolgármester gyújtotta meg a város adventi koszorúján. Az eseményen részt vett
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ.
Ünnepi beszédében Tóth Nándor felidézte advent történetét.
Az adventi koszorúét a XIX. század közepétõl jegyzik, amikor
egy lelkész a fenyõgallyakból készített koszorúra 24 gyertyát rakott fel, s minden nap meggyújtott közülük egyet, így amikor elérkezett a karácsony, gyakorlatilag mind a 24 gyertya égett. A hagyomány elterjedt az európai országokban, így Magyarországon
is. A II. világháború után némi

csorbát szenvedett advent ünneplése és tisztelete, viszont a 90-es
éveket követõen ismét rendszeressé vált. Gyakorlatilag mára a
legtöbb családban, munkahelyen,
intézményben készítenek adventi
koszorút. Advent kezdete Szent
András napjára, vagy az ahhoz
legközelebb esõ vasárnapra tehe-

tõ. A következõ vasárnapokon is
meggyújtunk egyet-egyet a gyertyák közül, így karácsonyra mind
a négy világít.
Az ünnepi köszöntõ után Magyar Cintia karácsonyi dalokkal
tette hangulatossá a várakozást.
B.E.

Egyedi karácsonyfadíszek
és ajándékok karácsonyra
Kevesebb mint húsz nap van
vissza karácsonyig , legalábbis
Farkasné Deres Andrea Kreatív
karácsony elnevezésû honlapja
szerint, melyen mindent megtalálunk, mely valamilyen módon
a karácsonyhoz köthetõ, így dalokat, menüsort, filmeket és persze ötletes kreatív, egyedi személyre szabott ajándékokat,
melyeket akár meg is rendelhetünk.
Mint ahogy már arról korábban
olvashattak, a letenyei Farkasné Deres Andrea 10 évvel ezelõtt ismerkedett meg a szalvétatechnikával,
mely azóta is a nagy szerelme. Mindig újítgatja, variálja az internet segítségével elsajátított fogásokat. Közel négyszáz szalvétája van, melyek
majd fele karácsonyhoz köthetõ. Így
tud mibõl válogatni az asztali dekorációhoz, a képekhez, a karácsonyfadíszekhez és az ajtódíszhez.
 A képeket, a teásdobozokat és a
zsebkendõtartókat fából készítem, melyek nagyon tartósak és látványosak.
Nagyon praktikus ajándékok ezek karácsonyra, hiszen az év minden napján
használhatók  hangsúlyozta Andi.

Filccel, melybõl rengeteg változatos dolgot lehet készíteni, körülbelül egy éve kezdett el foglalkozni. Karácsonyra díszeket varr a fára, az ajtóra vagy akár ajándékba
adható figyelmességeket is készít.
 Ezeket azzal teszem személyessé, hogy az ajándékozott személyiségéhez alakítom. A fára szalvétatechnikával, valamint filcbõl és fából
csodás, egyedi díszeket készítek. Az
adventi idõszak pedig nem képzelhetõ el adventi koszorú nélkül, erre is jó
ötleteim vannak. A vevõnek elég az
jeleznie, hogy milyen környezetbe
kerül, vagy milyen színt képzel el az
asztalra és ezek alapján elkészítem
számára. Ezeken kívül számos karácsonyi kiegészítõ van, melyeknek
csak a fantázia szab határt  mondta
Andi.
Tapasztalatait, ötleteit, munkáit
az internet segítségével népszerûsíti.  A Facebookon van egy profilom, melyet Kreatív Mindennapok
néven találhatnak meg. A munkáimat is ide töltöm fel csoportosítva,
kategorizálva. Ugyanilyen címmel
van egy blogom is (http://kreativmindennapok.blogger.hu/). Itt azonban már nemcsak az én munkáim

Fotó: Varga Mónika

December 4., 11., 18. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 0630/6160-847. Részvételi díj: 700 Ft.
December 4. 17 óra
"A lélek rejtelmei" elõadássorozat.
"MIT ÜZEN A TESTED?" - Dr.
Buda László orvos, pszichológus elõadása. Belépõdíj: 1 500 Ft.
December 5. 17.30 óra
Világjárók klubja - EL CAMINO személyes élmények a vándorlásról, vetített képes beszámoló. Elõadó: Dr. Szinku
Mihály állatorvos. A belépés díjtalan.
December 6. 19 óra - Alsóvárosi
Templom - NAGYKANIZSA VÁROS VEGYESKARÁNAK ADVENTI HANGVERSENYE. A belépés díjtalan.
December 7. 10.30, 14 és 16.30 óra
KRIMI MIKULÁS - Izgalmak az
ajándék körül. Belépõdíj: a 10.30 órai
elõadásra 700 Ft, a 14 órai elõadásra 1
000 Ft, a 16.30 órai elõadásra 1 200 Ft.
Szervezõ: Nagykanizsai Fúvós Zenekar.
December 7. 10-12 óra
MOHÁCSI GYAPJÚFONAL KÉSZÍTÕK BEMUTATÓJA ÉS VÁSÁRA
December 8. 15.30 óra
Én hobbim sorozat - BÁNFALVI
ANDREA MÉZESKALÁCS KÉSZÍTÕ KIÁLLÍTÁSA. Megtekinthetõ: december 20-ig.
December 8. 19 óra
Színház - Rátkai bérlet
Bill Manhoff: BAGOLY ÉS CICA színmû, az Orlai Produkciós Iroda elõadása. Szereplõk: Jordán Adél, Szabó
Kimmel Tamás. Belépõdíj: 3.500 Ft.
December 10. 14 óra
LAS VEGAS - vetített képes úti élmény beszámoló. Elõadó: Dr. Nagy
Árpádné. A belépés díjtalan.
December 10. 19 óra
A HATTYÚK TAVA - a Kijev City
Balett elõadása. Belépõdíj: 3 900 Ft, 4
900 Ft, 5 900 Ft.
December 11. 10 és 14 óra
Gyermekszínház - Szepes Mária Bor Viktor: PÖTTYÖS PANNI - zenés mesejáték, a Szabad Ötletek Színháza elõadásában. 10 óra Vackor bérlet, 14
óra Hápi bérlet. Belépõdíj: 700 Ft.
December 11. 15 óra
KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉSZÍTÉS ÉS MÉZESKALÁCS DÍSZÍTÉS. Szervezõ: a Városi Diákiroda.
December 11. 17 óra
GYÓGYNÖVÉNYEKKEL AZ
EGÉSZSÉG MEGÕRZÉSÉÉRT Szabó Gyuri bácsi, a bükkszentkeresztesi fûvesember elõadása. Minden jegy elkelt.
December 11. 17.30 óra
FINN-MAGYAR KARÁCSONY filmes beszámoló. Szervezõk: FinnMagyar Egyesület és a Kanizsai Kulturális Központ. A belépés díjtalan

Fotó: Bakonyi Erzsébet

41.qxd

vannak, hanem máshonnan vadászott kreativitással kapcsolatos videók vagy kézmûveskedés  mondta lelkesen.
Ezen kívül a karácsonyhoz kapcsolódó témákat, ételeket, díszítési ötleteket egy külön honlapon gyûjti, mely a
Kreatív karácsony nevet viseli
(http://kreativkaracsony.gportal.hu/).
 Arra bíztatok mindenkit, hogy
személyre szabott ajándékokkal
lepjék meg a barátaikat, családtagjaikat. Ezek elkészítésének mozzanataiban szívesen segítek, de ha
nincs idejük rá, el is készítem a kiválasztott meglepetést bárkinek.
Kereshetnek a blogomon és a facebookon keresztül egyaránt  hangsúlyozta.
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Kanizsa  Ez+Az

2014. december 4.

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Minõségbiztosítási ügyintézõ
Gyógymasszõr
Nemzetközi gépkocsivezetõ
Kõmûves
Eladó
Nyílászáró szerelõ
Varró
Asztalos
Faesztergályos
Építõipari munkás

szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
középfokú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 általános

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint

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.

13

Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Az utóbbi hetekben gyakran töltötte magányosan a napjait, de ennek szerencsére
egy jó idõre vége szakad. Töltse az eddigieknél hasznosabban az elkövetkezõ napokat, és fogjon össze a barátaival.

IV.20.V.20. Bika
Életerejével nem lesz semmi probléma a héten. Ha odafigyel mindenre, és nem a kényelmet választja, akkor most idõ elõtt megvalósíthatja a terveit. Váratlan kiadásokkal
nem kell semmilyen téren sem számolnia.

V.21.VI.21. Ikrek
Ha netán szórakozásra vágyakozik, nem kell
messzire utaznia. Elég, ha kisétál az Erzsébet
térre, és megfigyeli a gyermekek önfeledt
mozgását a korcsolyapályán. A karácsonyi
dallomok is fokozhatják a kikapcsolódást.

VI.22.VII.22. Rák
A kozmikus feltételek meglesznek a betervezett hétvégi programjához. Ne kötelezze el
magát más jellegû tevékenységekkel, mert
az ünnepekig kifáradhat. Ha mégis így történne, keressen fel egy wellness fürdõt.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
A családtagjai szemszögébõl is vizsgálja át a
legfontosabb tennivalóit. Ha hibátlan munkát vár el tõlük, hagyjon nekik is egy szuszszanásnyi idõt a pihenésre. A lazítás mellett
a vitaminok pótlásáról se feledkezzen meg.

VIII.23.IX.22. Szûz
Pozitív kisugárzása jó hatással van másokra is. A ködös, borongós idõben még az utcára sincs kedve kimenni, jól érzi magát
otthon is. Immunrendszerének erõsítésére
az év végéig nem lesz szüksége.

IX.23.X.22. Mérleg
Életerejével nincs semmi probléma, bátran veheti az ünnepek elõtt adódó akadályokat. Világmegváltó dolgokkal most ne
törõdjön, legfontosabb, hogy baráti társaságban búcsúztassa az óévet.

X.23.XI.22. Skorpió
Lehetõleg a harmóniára, a nyugalomra
törekedjen ezekben a napokban. Erõs
tornagyakorlatokra nem lesz szüksége,
hiszen edzésben tartotta magát az elmúlt
hónapokban.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha a hétvégén eszmecserére hívják a barátai, ne mondjon nemet invitálásuknak.
Ha netán szóba kerül egy távoli helyen
eltöltendõ óév búcsúztató lehetõsége,
csatlakozzon a vidám társasághoz.

XII.22.I.20. Bak
A szeretet és a harmónia iránti vágyakozás
tölti be a napjait. Ha már végleg eldöntötte,
hogy mit szán szeretteinek karácsonyra,
idõben vásároljon meg mindent. Így a pihenésen kívül nem lesz gondja semmire.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha nem úgy alakulnak a dolgai, ahogyan
ön szeretné, nem kell mindjárt a környezetében élõket hibáztatnia. Úgy folytassa
a munkáját, hogy a magánélete ne szenvedjen csorbát.

II.20.III.20. Halak
Egy jó teljesítményének köszönhetõen még
magabiztosabbá válik, és a munkahelyén is
értékelik az ötleteit. Titkos vágyai nincsenek, így könnyen kitalálja a párja, hogy milyen ajándékot szeretne karácsonyra.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Sport/Apró

Hangsúly
a könnyedségen
Kanizsa VSE (4.)  DVSE II
(6.) 18-3 (6-0, 6-0, 4-2, 2-1)
OB I B A-csoport vízilabdamérkõzés, 6. forduló. Budapest, 30
nézõ. Vezette: Horváth Cs., Kun
Gy. Kanizsa: Nébald - Bakó 2,
Bencz, Gulyás 3, Kéri 2, Besenyei
6, Cserdi P. 3. Csere: Kiss Cs. (kapus), Virt M., Antal 2, Klie, Kis Zs,
Fábry. Edzõ: Németh Zsolt.
Ez volt az a találkozó, mely a vereségek után jól jött a kanizsai csapatnak. Az elsõ két negyedben minden érdemleges lezajlott, onnantól
kezdve pedig a valamivel könnyedebb játékon lehetett a hangsúly.

2014. december 4.

Nyolc éremmel gazdagabban
A 27 egyesület, 500 versenyzõjét felvonultató rangos üllõi látványtánc Magyar Kupa seregszemlén a nagykanizsai Szan-Dia
FSC növendékei is szerepeltek és
a 11 szandiás gyakorlat összesen 4 arany-, 2 ezüst-, valamint 2
bronzérmet gyûjtött be.
Fantasy solo youth: Gerlinger
Laura 11. hely. Free show solo
felnõtt: Felsõ Brigitta 2. hely, Tizedes Renáta 3. hely. Free show
duó mini: Varga Fanni  Solymos
Vivien 3. hely. Disco freestyle
solo youth: Ujj Viktória 1. hely.
Disco freestyle duo youth: Ger-

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.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K)

SZOLGÁLTATÁS
Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsi-

Viktória, Varga K. Luca, Zsohár
Fanni) 1. hely, Tarzan (Darázsi
Laura, Gerlinger Laura, Kalmár
Dorottya, Kepe Klaudia, Kovács
Réka, Lanz Tamara, Molnár Lilla,
Nándori Noémi, Polai Panna, Tárnok Viktória, Tatai Zsóka, Váradi
Luca) 2. hely, ... Cukorkák (Ács
Barbara, Borsos Eszter, Grabant
Nóra, Halász Kíra, Kovács Kíra,
Kurucz Petra, Mátyás Ninetta,
Nyakas Emese, Rodek Hanna,
Sánta Barbara, Solymos Vivien,
Takács Zsóka, Varga Fanni) 5.
hely.
P.L.

Hangolódnak 2015-re

Ugrás a tabella élére
Budapesti Titánok (5.) 
Aquaprofit-Nagykanizsai TSK
(1.) 3,5: 8,5
NB I-es sakk csapatbajnoki mérkõzés, 3. forduló. Budapest. Eredmények (elöl a hazaiak): Grigoriants - Shirov 0:1, Horváth J. - Erdõs
V. 0,5:0,5, Gledura - Márkus 0:1,
Csonka B. - Prohászka 0,5:0,5,
Szabó B. - Ribli 0:1, Torma Lupulescu 0:1, Juhász K. - Pintér J.
0,5:0,5, Bagi - Bánusz 1:0, Kozák dr. Flumbort 0,5:0,5, Juhász Á. Galyas 0,5:0,5, Mészáros K. - Kántor 0:1, Haszon K. - Havanecz 0:1
 Remek gyõzelmet értünk el
idegenben  fogalmazott Papp
Nándor, a kanizsaiak csapatvezetõje.  Akár lehetett volna még
több is néhány partiban, de ne legyünk telhetetlenek. A légiósaink
ezúttal remekeltek, vagyis például
Alexei Shirov hozatala is sikert
hozott, de ne feledkezzünk meg
Kántor Gergely eddigi remek teljesítményérõl sem, aki ebben az

linger Laura  Tatai Zsóka 1. hely.
Fantasy small group youth: Bábuk (Darázsi Laura, Gerlinger Laura, Kepe Klaudia, Tatai Zsóka,
Tárnok Viktória, Ujj Viktória) 1.
hely, ... Törpikék (Avas Liliána,
Horváth Gréta, Lakner Dorina,
Magyar Dorina, Taródy Csenge,
Varga K. Luca, Zsohár Fanni 5.
hely. Fantasy formáció youth:
Mickey (Avas Liliána, Horváth
Gréta, Kiss Veronika, Kocsis Virág, Kovács Panna, Lakner Dorina, Magyar Dorina, Mercz Lilla,
Molnár Nóra, Szekeres Zóra,
Szép M. Dalma, Szijártó Fanni,
Tarody Csenge, Tóth Jázmin, Ujj

idényben háromból három mecscset nyert. A hölgyek közül ezúttal
Havanecz Bianka ült asztalhoz színeinkben az NB I-ben, s mérkõzésén most is sikert könyvelhetett el.
Mivel a Paks 7,5:4,5-re megverte a Haladást, így a Nagykanizsa
24,5 pontjával visszavette a vezetést a tabellán a szombathelyiektõl.
A sakk csapatbajnokság második vonalában szereplõ Aquaprofit
NTSK II együttese Tapolcán vendégszerepelt és a helyi Tapolca
Rockwool VSE végül 7:5-re nyerte
a találkozót. A kanizsai gyõztesek
Orsó Miklós és Zsirai Péter voltak,
míg döntetlent játszottak: Bodó
Norbert, Ladányi Zsolt, Papp Nándor, Biskopics Márton, Felde Bence, valamint Miseta Nóra.
A kanizsaiak ugyan sereghajtók
maradtak, de a nem nagy különbségû idegenbeli vereség reményt
adhat a további fordulókra.
P.L.
val. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap, ünnepnap nem lesz többé egyedül. Kölcsönös tiszteletadással, családtagnak várjuk. Leveleket Szeretet jeligére a Szerkesztõségbe várunk. (7660K)
Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Balaskó István, tel.:
0630-597-1530 (7684K)

VEGYES
Lakásdíszítõ tárgyak, valamint
porcelán nippek és készletek készpénzes vétele Nagykanizsán és környékén.
Érd.:
0630-332-8422
(7685K)

A budakalászi sportcsarnok
adott otthont a táncosok Õszi
Kupájának, melynek keretében
140 produkció értékelt a zsûri,
köztük a Honvéd Kaszinó
SZKES tánccsoportjainak számait is. (A versenyzõk amúgy
tavalyi és új versenyszámokkal
is indultak.) A kanizsaiak négy
új számmal indultak, melyek
közül lett gyõztes is kategóriájában.
Gyerek trio látványtánc kategóriában a Gyíkok produkció (Góber Diána, Szommer Héra, Kanyó
Sára) 2. helyezést szerzett. Junior
trio látványtáncban A hegedû
húrjain összeállításának (Friskó
Zsófia, Vékási Virág, Lõrincz
Henrietta) csapata 1. helynek örülhetett, Szommer Héra gyerek szóló látványtáncban pedig 5. lett. A
végére maradt még egy második
pozíció, melyt Kanyó Sára mini
szóló hip hop kategóriában köny-

ALMAVÁSÁR

Nagykanizsán,
a Zemplén úti
Randevú presszóban
szombatonként
10-12 óráig!

Nyolcfajta alma
és almalé kapható
AKCIÓS áron.

velhetett el, ráadásul a Gyíkok
koreográfiát a zsûri különdíjban
részesítette.
A SZKES jövõ évi programja a
következõképpen alakul: 2015.
március 14-én területi kvalifikációs versenyük lesz Kaposváron, s
ott dõlhet el, mely koreográfiák
kerülnek be a májusban megrendezésre kerülõ országos bajnokságra. A szövetségük Európa-bajnoksága június 25-28. között kerül megrendezésre Balatonfüreden.
 Pozitív élményekkel térhettünk haza a budakalászi versenyrõl
 fogalmazott Szécsényiné Kápolnás Edina, a SZKES vezetõje. 
Az új koreográfiáink nagyon jól
szerepeltek és ez mindenképpen
biztató a 2015-ös versenyévadunkat tekintve. Úgy gondolom, hogy
sikerekben gazdag évünk következhet.
P.L.

Dajka, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztens vizsgára felkészítés indul Nagykanizsán részletfizetéssel.
Telefon:
0620/4237877,
0630/6374083.
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Gyõzelem a pótolt mérkõzésen
Kanizsai Vadmacskák SE (6.)
 SzoESE-Sportiskola (3.) 70-77
(21-15, 16-21, 17-13, 16-28)
Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Szalai, Németh. Kanizsa: Fekete (11/6),
Fuisz (18/3), Bernáth (6), Hegyi
(12/9), Kardos (8). Csere: Herman
A. (13), Nagy D. (2), Karancz, Horváth E. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Fekete Csilla pontjaival a 3. percben 8-3-ra vezettek a hazaiak, majd
a vendégek egy 11-2-es részeredménnyel átvették a vezetést. Ezt
Herman Aliz zsinórban dobott kilenc
pontja kellõen ellensúlyozta és a második negyedre elõnnyel fordultak a
vendéglátók. Pontosan is folytatták,

hiszen a vasiak zóna-védekezését sikeres közép-távoli dobásokkal játszották át és a 13. percben már 12
ponttal is elléptek. Onnantól azonban a védekezésükbe egyre több hiba csúszott, a szombathelyiek fokozatosan zárkóztak, átvették a vezetést, de Fuisz Viktória jókor villant.
Nagyszünet után Kardos Réka pontjaival el is húzott a KVSE, s a különbség is csak csökkent a vendégek
támadó lepattanóinak sikeres értékesítésével. A záró tíz percet a SzoESE
kezdett pontosabban és a 32. percben már náluk volt az elõny. A mérkõzés hátra lévõ részében pontosabb
támadó játékot nyújtott a Szombathely, a felzárkózási lehetõségeket a
Vadmacskák nem tudta kihasználni.

Hiába vezettek tehát a találkozó folyamán többször is 9-10 ponttal, a
vendégek mindig fel tudtak zárkózni
és jól használták ki a KVSE támadási és védekezési hibáit.
Kanizsai Vadmacskák SE (5.)
 MAFC (6.) 71-64 (20-8, 16-14,
22-14, 13-28)
Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
2. fordulóból. Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette: Esztergályos, Tóth K.
Kanizsa: Hegyi (8/6), Fekete
(10/3), Fuisz (22/3), Nagy D.
(13/3), Kardos (8). Csere: Bernáth
(4), Herman A. (6), Horváth E.,
Karancz. Edzõ: Zsámár Krisztián.
Következhetett az elmaradt
mérkõzés pótlása, melyen kon-
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centráltan kezdtek a hazaiak (5.
perc: 11-2) és a negyed végére
Bernáth Réka és Fuisz Viktória
pontjaival csak tovább nõtt az
elõny. A folytatásban tovább nõtt a
házigazdák fölénye Fuisz pontos
távoli és középtávoli dobásaival,
így a vendégeknek csak zárkózniuk sikerült. Nagyszünet után Hegyi Vivien, Nagy Dóra és Fekete
Csilla hármasaival 17 pont lett a
különbség, ami a negyed végére
Nagy dupláival már huszonkettõre
nõtt. Az utolsó tíz percben a fõvárosiak kezdtek jobban, a KVSE támadásai pontatlanokká váltak, dobásaik rendre célt tévesztettek.
Használt a lassító idõkérés, hiszen a vendégek tovább kapaszkodtak, de a mérkõzést már nem
tudták megfordítani.
P.L.

Bronzérem a válogatójukról
Az újpestiek vívó központja
adott otthont a hazai kadet (15-16
évesek) kardozók válogató versenyének, melyen a Nagykanizsai
TE 1866 vívói közül két tehetség,
Flumbort Sára (képünkön) és Dobó Ádám is pástra lépett.
Kadet férfi kardban 50 vívó indult és Dobó Ádám a maga 13 esztendejével még fiatalnak is számít
ebben a korosztályban, igaz, már
nem mondható rutintalannak. Csoportjában 5 gyõzelmet és 1 vereséget csinált, ezzel kiemeltként ke-

rült fel a 32-es táblára. Ott viszont
vereséget szenvedett gödöllõi ellenfelétõl és a 20. helyen végzett.
Kadet nõi kardban 34 fõ indult.
Flumbort Sára a csoportjában
mind a 6 asszóját megnyerte, így
erõnyerõként, tábla kettesként bekerült a 16 közé. A 16 között elõször egy szingapúri ellenfelet kapott, akit 15:9-re gyõzött le. A
nyolcas döntõben a BVSC-s Baloghot verte 15:13-ra. Az elõdöntõben szintén egy fõvárosi vasutas ellenlábas következett, ahol
Bérczy Dorottya jobbnak bizo-

nyult, ezzel Flumbort Sára a 3. helyen végzett.
 Sára ezzel a bronzzal javított
ranglistás helyén, elõrelépett az 5.
helyre  értékelt trénere, Piecs Adrienn.  Vívóink soron következõ
versenyei külföldi világkupák és a
hazai utánpótlás versenysorozatának második állomása lesznek.
December 6-7-én Dobó István és
Osvald Anna a németországi Dormagen-ben lépnek pástra, itthon
pedig a Gerevich-Kovács-Kárpáti
kard körverseny-sorozat második
fordulóját bonyolítják, melyen a

hazai utánpótlás legjobbjai indulnak, 12-14 éves korosztályokban.
Azt követõen a németországi Eislingenbe utaznak a kadetok az Európa Körversenyre, ahol Flumbort
Sára és Milassin Mór lépnek pástra szakosztályunktól.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Multifokális szemüveglencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2014. december 31-ig érvényes.
Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
meggylikõr
kókuszlikõr
rumpuncslikõr
konyakmeggy
trüffel krémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes,
kávékrémes
tiramisu krémes
erdei gyümölcs krémes
pisztácia krémes
mogyorókrémes

gumicukros
zselés, tejkaramell
rumos-diós
vajkaramell
kókusz, marcipán
gesztenye, alma-fahéj
tiramisu, banán
diabetikus
gesztenyekrémes
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
Haribo gumicukros
konzum hagyományos
konzum kétrétegû:
(kakaó-narancs, kakaókókusz,
kakaó-rum, eper-vanília)
tojáslikõrös függelék

Brandy orange függelék
kávékrémes függelék
Delice függelék
marcipános függelék
mogyorós függelék
pisztáciás függelék
Toffee függelék
konyakmegyes függelék
72%-os étcsokis függelék
kókuszos, étcsokis függ.
sztracsatella függelék
rizses-csokis függelék
Krowka tejkaramell
függelék
gyümölcsös
tejkaramell
függelék

