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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Pannon Egyetem (PE)
Mérnöki Kara, a Hidrofilt
Kft. és az önkormányzat példaértékû együttmûködéseként
közösen hozta létre a kanizsai
kampuszon a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutatóközpontot.
Az együttmûködés elsõ lépéseként rendezték meg az I. Soós
Ernõ Tudományos Konferenciát Víz- és szennyvízkezelés
az iparban címmel, melyen
aláírták az együttmûködési
megállapodást a kutatóközpont létrehozásáról és mûködtetésérõl.

XXVI. évfolyam 42. szám
2014. december 11.

pedig egy hosszú távú fejlesztés
indul el.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ kiemelte, egy Kanizsa
léptékû városnak szüksége van a
felsõoktatásra ahhoz, hogy tovább
tudjon lépni és meg tudja mutatni a
saját erejét. Egy biztos alapot sikerül megerõsíteni ezzel a központtal, melybõl nagyon sokat tud
hasznosítani a PE, a cégek és a város is, hiszen annak jó hírnevét viszi.
 A vízgazdálkodás területén
óriási szaktudással rendelkezik
Nagykanizsa, oktatói és kutatói

Megalapították a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutatóközpontot
 Egy szervezetben három dolognak kell egy helyen jelen lenni,
az oktatásnak, a kutatásnak és az
innovációnak úgy, hogy ez a három terület egymást erõsítse. A
projektekhez tudományos háttérre
van szükség, a megfelelõ mûködéshez pedig szakemberekre, akik
a képzésbõl kerülnek ki  kezdte
dr. Friedler Ferenc, a PE rektora.
Hozzátette, a kutatóközpont mind
a három területet szolgálja, ezzel

hátteret tud adni az Pannon Egyetem, amely alapján talán nem tûnik
megvalósítatlan álomnak, hogy
Nagykanizsa lesz a vízkezeléssel
kapcsolatos iparág egyik jeles képviselõje a nemzetgazdaságban 
emelte ki Cseresnyés Péter. Hozzátette, az országban és Közép-Európában elõször városunkban, a
kanizsai kampuszon indult víz- és
rendszerüzemeltetõ szakmérnök
képzés.

Ezt követõen Dénes Sándor polgármester, azt hangsúlyozta, hogy
a víz a 21. század aranya lesz. A
vizet nagyon meg kell becsülnünk,
a vízért mindenkinek össze kell
fogni. A központnak pedig óriási
szerep juthat majd, nem csak hazánkban, hanem remélhetõleg a
határon túl is.
 Lépésrõl-lépésre, szorgalmasan dolgozva jutottunk el arra a
szintre, ahol elkezdhetünk azon

gondolkodni, hogy vajon elegendõ-e nekünk a belsõ piac vagy
esetleg nagyobb kihívások után is
nézhetünk. Ehhez szükség van az
összefogásra, a megfelelõ képzettségû és nyelvtudással rendelkezõ
szakemberekre, valamint a kommersz átlagból kilépõ kutatási
eredményekre, újdonságokra  ezt
már Borsos Ferenc, a Hidrofilt
Kft. ügyvezetõ igazgatója mondta.
(folytatás a 2. oldalon)

42.qxd

2014.12.12.

2

10:35

Page 2

Kanizsa  Innováció

(folytatás a címlapról)
Hozzátette, ennek köszönhetõen
a résztvevõk érvényesülni tudnak
hazánkban és nem kényszerülnek
arra, hogy elhagyják az országot.
Dr. Szalai István, a PE Mérnöki
Kar dékánja kiemelte, kutatást
csak nemzetközi kapcsolatok keretében lehet végezni. A lécet magasra tették, olyan központot hoztak létre, mely nemzetközi szinten
is megállja a helyét
Dr. Katona András, a PE kancellárja a vízszolgáltatáshoz való személyes kötõdését emelte ki, majd
azt hangsúlyozta, a magyarországi
felsõoktatási intézményekben kezelt hét nagy stratégiai projekt közül hármat a PE-en bonyolítanak.
Ezek közül a legfontosabb a víztechnológia.
Ezt követõen az együttmûködés
elsõ lépéseként megszervezett
konferencián aláírta az együttmûködési megállapodást a Soós Ernõ
Víztechnológiai Kutatóközpont
létrehozásáról és mûködtetésérõl
dr. Friedler Ferenc, Cseresnyés Péter és Borsos Ferenc. Az együttmûködés célja, hogy a víztisztítás,
a vízkezelés területén nemzetközi
szintû kutatásokat folytassanak,
ezáltal a PE, a Hidrofilt Kft. és
Nagykanizsa a magyarországi-, illetve nemzetközi központjává váljon.
A konferencián a Pannónia Felsõoktatásért Díjat Cseresnyés Péter vehette át, aki az indoklás szerint polgármesterként elévülhetetlen érdemeket szerzett a PE hálózatos mûködésének megterítésében. Széles körû kapcsolatrendszerét felhasználta arra, hogy az egyetem és annak kanizsai kampusza
Zala és Somogy megyében, illetve
a szomszédos horvát és szlovén területeken ismertté és elfogadottá,
nemzetközi pályázati kategóriában
megkerülhetetlenné váljon.
A rendezvényen Borsos Ferenc
bejelentette, megalapítják a Soós
Ernõ Ifjúsági Kutatói Díjat, mely a
Magyarországi vízkezelés, víztisztítás területén fellelhetõ tudás feltérképezését segíti elõ.
A nap folytatásaként a plenáris
elõadások következtek több szekcióban.
V.M.

A névadó

A víztechnológiai kutatóközpont a kiváló kutató-fejlesztõ szakember, Soós Ernõ tiszteletére Soós
Víztechnológiai Kutatóközpontnak neveztek el. A kutató-fejlesztõ
szakember 1944-ben született
Becsehelyen. A mai Pannon Egyetemen szerzett diplomát vegyészmérnökként 1968-ban, tizenkét évvel késõbb pedig környezetvédelmi szakmérnökként végzett. Ezt
követõen termelõ üzemekben helyezkedett el, de mindenütt kitûnt
innovatív gondolkodásával. Az
adott cégek fejlesztési munkáját
rendszerint vezetõként irányította,
és számos szabadalom kötõdik a
nevéhez.
Értékrendjében elsõ helyen állt a
tudomány, a ráció tisztelete. Feladatainak elvégzésében mindig a
legmagasabb szintû tudományos
igényesség és alaposság jellemezte. Széleskörû mûveltségével,
szinte polihisztori tudásával, stabil
értékrendjével, optimista világlátásával, inspiráló személyiségével
mély benyomást tett mindazokra,
akik együtt dolgoztak vele.
1968-tól kutató mérnökként dolgozott az Olaj és Gázipari Kutató
Laborban Budapesten és Nagykanizsán. Nevéhez köthetõ a Ribbon
Üveggyár építése. Négy évig munkálkodott a Tungsram Rt.-nél tervezés projektvezetõként. Soós Ernõ
aktív közremûködésével állították
fel elsõként Magyarországon az új
lámpaüveggyárat. Késõbb ennek az

2014. december 11.
üzemnek a vezetõje lett. 1974. és
1987.
között
a
kanizsai
Hidroplasztik Kft.-nél tervezési és
fejlesztési osztályvezetõ lett. Életének egyik legfontosabb, legaktívabb részét itt töltötte a vízkezelési
szakterületen, amit hivatásának tekintett. Ottani munkásságának köszönhetõen jött létre az a fejlesztõ
üzem, amely ma is példaként szolgál. Egy önálló üzemrész létesült,
emeleti szintjén a korát meghaladó
modern laboratóriummal, földszintjén próba berendezéseket gyártó
üzemmel és próbateremmel. Az
üzemrészben több mint 30 fõ dolgozott fejlesztési munkákon.
Ezt követõen 2004-ig, nyugdíjazásáig a General Electric Nagykanizsai Fényforrás Gyárban volt
gyári fõvegyész, majd a kompakt
fénycsõgyártás fejlesztési projekt
vezetõje, késõbb pedig a mûszaki
fõmérnöke lett. Nevéhez köthetõ a
kompakt fénycsõgyártás indítása,
az indukciós lámpa kifejlesztése,
gyártása, az Angliában zajló elektróda nélküli fényforrás gyártmányfejlesztési program vezetése,
az izzólámpa- és autólámpagyártás
intenzív technológia fejlesztése, a
transzferek, a 6 Sigma módszerek
bevezetése és alkalmazása.
2004-tõl szinte élete utolsó
napjáig, 2012 szeptemberéig
dolgozott a Hidrofilt Kft.-nél
kutatás-fejlesztési vezetõként és
mûszaki tanácsadóként. Segítségével a Hidrofilt Kft. olyan
technológiai fejlesztésekre, alkalmazástechnikai ismeretekre

tehetett szert, amelyek lehetõvé
tették, hogy vízkezelésben piacvezetõvé válhasson Magyarországon, illetve Közép-Kelet-Európában.
A kutató-fejlesztõ szakember
nevéhez több szabadalom is köthetõ, többek között a savas
szennyvizek közömbösítésére létrehozott berendezés, az ellenáramú ioncserélõ berendezés frakcionált töltettel, a hidromotoros folyadék szivattyú, a növénytermesztési tápanyagok és növényvédõ szerek oldatainak és diszperzióinak készítésére és öntözésre alkalmas víz elõállítására vonatkozó
eljárásé, valamint a vizek vastalanítására és/vagy mangántalanítására vonatkozó mûvelet.
Tagja volt a Gépipari és Tudományos Egyesületnek, a Szilikátipari Tudományos Egyesületnek és
a Közremûködött a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány munkájában is tevékeny részt vállalt.
Elõször 1988-ban publikált angol nyelven Practical application
of ion-exchanging water purification techniques címmel, majd
2003-ban Birkner Zoltánnal közös
publikációja látott napvilágot
Genura  A világ elsõ tényleges
elektronikus lámpája címmel a
Technikatörténeti Szemlében.
Kiemelkedõ
munkásságáért
1984-ben Miniszteri Kitüntetést,
1986-ban Kiváló feltaláló arany
fokozat kitüntetés (Ipari Minisztérium) és 1996-ban 100 éves a
Tungsram érdemérmet vehette át.

Kutatói tapasztalatok
Nemzeti kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák kidolgozására és piaci bevezetésére címmel szervezett csütörtökön kutatói tájékoztatót a Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány,
közösen a Pannon Egyetem helyi kampuszával.
A megjelenteket Dr. Pintérné Grundmann Frida alprojektvezetõ köszöntötte. Bevezetõjében ismertette magát a alprojektet, amelynek keretében a rendezvény létrejött. Elmondta, az 50 millió forintos támogatás kutatási célokat szolgál és március végéig tart majd. Célja, hogy infokommunikációs központot hozzanak létre. A projektben a Pannon Egyetem több
oktatója vesz részt kutatóként, akik több témában mélyednek el alaposabban: a minõségbiztosításon át a matematikáig. A résztvevõk amellett, hogy
folyamatosan publikálják  még neves, nemzetközi folyóiratokban is 
eredményeiket, különbözõ konferenciákon tartanak elõadásokat.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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PEN nyílt nap:
érdeklõdõkbõl nem
volt hiány

Idõsek Hete

Köszöntõkkel, szórakozással fûszerezve

H.T.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Minden évben a felvételi idõszak elõtt két nyílt napot tart a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza (PEN), ahol az egyetem minden kara bemutatkozik, köztük a veszprémi anyaintézményben mûködõk is. A
legfontosabb helyi kompetenciák és újdonságok mellett ez alkalommal a felsõoktatásban
végbemenõ változásokról is szó
esett.
Mint azt Lehota-Szolvik Edit, a
PEN marketingvezetõje hangsúlyozta, amellett, hogy az intézmény ilyenkor népszerûsítheti és
bemutathatja felkínált képzési lehetõségeit, ezekre a felvilágosító
alkalmakra az iskolák, a szülõk és
a gyermekek oldaláról is nagy az
igény. A középfokú oktatásból érkezõknek ugyanis fontos tudni és
megérteni annak fontosságát,
hogy a folyamatosan bevezetett
szigorító intézkedések, a felvételi
pontszámok növelése miatt
mennyire felértékelõdött az érettségi szerepe. Évente 20 ponttal
emelkednek a felsõoktatási ponthatárok mind az alapszakokon,
mind a felsõoktatási szakképzéseken (FOKSZ). Számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy a jövõben
az elõbbin 280 pontra, míg az
utóbbin 240 pontra lesz szükség a
bejutáshoz, s ez a szám egészen
300 és 260 pontig emelkedik
majd. Ezért is fontos, hogy az
amúgy is megterhelt környékbeli
diákok egy ilyen családias légkörû intézménybe kerüljenek, ahol
mind a problémákat mind a kiemelkedõ tehetséget az egyén
szintjén tudják kezelni, támogatni.
Az érdeklõdõvel jócskán megtelt nagyelõadóban elhangzott kari
reprezentációkban idén kiemelten
szerepelt az új, kereskedelem és
marketing alapképzési szak, valamint hangsúlyozták azt is, hogy az
eddig jól mûködõ mérnökinformatikus alapszak mellett ugyanez felsõoktatási szakképzési szinten is
megjelenik a képzési palettájukban. A bemutatkozókat követõen a
diákok az aulában felállított standoknál személyes tájékoztatást is
kaphattak.

Kanizsa  Krónika

Huszonegyedik éve rendezi
meg a Nagykanizsai Egyesített
Szociális Intézmény az intézményeiben élõ, valamint szociális
gondozásban részesülõ idõskorúak számára az Idõsek Hete
rendezvénysorozatát.
Az ünnepség a Corvin utcai
klubban vette kezdetét, a Hétszínvirág Óvoda apróságainak közremûködésével. Az ünnepi gála helyszínére, a Honvéd Kaszinó tükörtermébe valamennyi klub meghívást kapott. A megjelent szépszámú idõskorút Koller Jutka, a szociális intézmény igazgatója üdvözölte, majd Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ köszönte meg az
idõskorúak példamutató munkáját,
végül egy történeten keresztül érzékeltette, milyen nagy szüksége
van egymásra a generációknak.
A városvezetés nevében Dénes
Sándor polgármester szólt az ünneplõkhöz:

 Ez az ünnepi gála az önök tiszteletérõl szól. E tiszteletünk magában foglalja az elfogadást, a támogatást és a szeretetet  kezdte beszédét a polgármester.  És természetesen annak kifejezését  folytatta, hogy társadalmunknak az
idõsek az egyik legfontosabb tagjai, hiszen nagy szükségünk van
rájuk. Szükségünk van mindarra a
sok élettapasztalatra, arra higgadt
bölcsességre, amivel csakis önök
rendelkeznek, és türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. A mai nappal a hálánkat rójuk le önök elõtt, jelezve,
hogy ez a város, az itt lakó emberek elismerik az önök munkáját és
évtizedeken keresztül tartó odaadását  zárta gondolatait Dénes
Sándor.
A köszöntõk sorában Kanász
János, Surd, Csárdi Tamás, Zalakomár község polgármestere, valamint Bagarus Ágnes, a polgármesteri hivatal humán és hatósági osz-
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tályának vezetõje fordult kedves
szavakkal az ünnepeltekhez.
Köszöntötték a legidõsebb
hölgy és férfi klubtagot is. A 92
éves Szentes Istvánné, a Zrínyi utcai, valamint a 93 éves Kém József, a Corvin utcai klub nyugdíjasai ajándékcsomagot kaptak Dénes
Sándor polgármestertõl.
Gyertyagyújtással emlékeztek a
jelenlévõk dr. Csákai Ivánra, a Segíts az Élet Alkonyán Alapítvány
közelmúltban elhunyt elnökére,
aki 12 éven át szeretettel, barátsággal fordult az idõsekhez, és az alapítvány révén hozzájárult a rendezvények megvalósításához. Meséjével Baj Bianka versmondó,
táncával a Zalagyöngye Táncegyüttes, énekével Kárász Tímea
szórakoztatta az idõseket. Az öszszejövetelt ünnepi vacsora és zenés, táncos est zárta a Koktél Duó
közremûködésével.
A Zrínyi utcai klub és a Házi Segítségnyújtás idõseit Tóth Nándor
alpolgármester, önkormányzati
képviselõ köszöntötte, majd a Micimackó Óvoda és a Rezedák Hagyományõrzõ Dalkör adott mûsort.
Csütörtök délelõtt a Kodály klub
vendége Egy csésze tea mellett
Balogh László, a Humán Bizottság
elnöke, önkormányzati képviselõ
volt. Délután Bedõ György városatya üdvözlõ szavait követõen a
Hevesi Iskola diákjai szórakoztatták a klubtagokat. Az egy hetes
programsorozat pénteken, az Idõsek Otthona és Idõsek Gondozóházában zárult, ahol Dénes Sándor
polgármestert és Jerausek István
önkormányzati képviselõt hallgathatták meg az ünnepeltek. Szórakoztatásukról a Kertvárosi Óvoda
nagycsoportosai gondoskodtak.
B.E.

A kanizsai labdarúgásról tárgyaltak
A napokban Kanizsán járt
Keller József volt válogatott labdarúgó, a Ferencváros egykori játékosa. Hogy miért arról Karádi Ferenc alpolgármestert kérdeztük.
 2014. december 2-án Dénes
Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármesterének felkérésére
a városba látogatott Keller József, a
Magyar Labdarúgó Válogatott és a
Ferencvárosi Torna Club volt játékosa. Kihasználva a sportoló személyes
kötõdését Nagykanizsához, Keller
József és Bajor László eszmecserét
folytattak a Nagykanizsai Utánpótlás

Labdarúgó Egyesület vezetõivel és a
város alpolgármestereivel, a labdarúgás jelenlegi helyzetérõl és a lehetséges fejlesztési irányokról. (Keller
Józseffel készült miniinterjúnk a lap
15. oldalán olvasható.)
A meghívás nem titkolt célja az
volt, hogy elõzetes szakmai egyeztetések indulhassanak el Nagykanizsa
város labdarúgó életének a helyi tradíciókra alapozott tervszerû, minõségi
elõrelépést biztosító elképzeléseirõl.
A város vezetése, érzékelve a
sportszeretõ közönség ez irányú
igényét, kezdeményezõ szerepet
vállalt a folyamat elindításában,

elõsegítve a szakmai munka megindításának kezdeti lépéseit.
Keller József a Ferencvárosi utánpótlás szakmai irányítója és munkatársa Bajor László a megbeszélések
után megtekintették a régi Olajbányász pályát és az eddig megvalósult
fejlesztéseket. Elmondták, hogy reális célok meghatározásával és tervszerû munkával a ma ismerteknél komolyabb célok is elérhetõk lehetnek
mind az utánpótlás, mind pedig a felnõtt futball területén  tájékoztatta lapunkat Karádi Ferenc alpolgármester.
Kanizsa

yyNAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotók: Bakonyi Erzsébet

Kerékpárutakat adtak át

Három helyszínen avattak kerékpárutat városunkban. A
nemzeti színû szalag átvágásával
a Teleki utca elején, a Petõfi utca
86. számú ház elõtt, valamint
Kiskanizsán, a Varasdi és a Bajcsy-Zsilinszky út keresztezõdésében adtak át a városvezetõk kerékpárutakat. A projekt a Magyarország-Horvátország IPA
Határon Átnyúló Együttmûködési Programban, az Európai
Unió társfinanszírozásával valósult meg.
Összegzésében Dénes Sándor
polgármester elmondta: a város
közlekedése mindannyiunk számára fontos, és az a tény, hogy a
kerékpáros közlekedésben elõre
léptünk különösen fontos, hiszen
ez a legolcsóbb, legegészségesebb
közlekedési lehetõség. Az együttesen 3 kilométer hosszúsága útszakasz mintegy 300 millió forintba
került. A városvezetés bízik benne,
a lakosság kihasználja ezt a lehetõséget. A polgármester megemlítette azt is, hogy kerékpárosbarát város lettünk, és a jövõben is folytatni szeretnék a kerékpárutak számának növelését annak érdekében,
hogy félretéve autójukat, minél
többen tudjanak kerékpározni. Két
horvát város, Csáktornya és Kapronca, valamint két zalai város,
Zalakaros és Nagykanizsa együtt
nyerte el a pályázatot, és közösen
valósítottuk meg az abban leírtakat
 zárta gondolatait Dénes Sándor.
Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ a polgármester által elmondottakhoz hozzáfûzte: Nagykanizsa térségi központ akar lenni
mind gazdasági, mind turisztikai
szempontból. Ez a kerékpáros fejlesztés nemcsak a városiak életét

könnyíti meg és teszi biztonságosabbá a közlekedést, hanem ennek
a turisztikai központnak lehetõséget biztosít arra, hogy a kerékpáros
turisták könnyebben megközelítsék a várost. A honatya óriási eredménynek tartja, hogy a két ország
összefogva valósította meg ezt a
beruházást, amelynek egyik részeleme a most átadott három kerékpárút szakasz. Hogyha Kanizsa kerékpáros turisztikai központnak és
célpontnak vallja magát  tette
hozzá, akkor az ideérkezõ turisták
40-60 kilométeres köröket, kirándulásokat tudnak tenni a környéken csillagtúraszerûen. Ha pedig
több napos túrákat kívánnak betervezni, akkor meglátogathatják
Kaproncát, másnap Csáktornyát,
majd eljöhetnek a magyarországi
területre, a Muramentére, ahol már
hosszú kerékpárutakat jelöltek ki a
meglévõ alsóbbrendû utakon, és
nagyon szép kistelepülésekkel,
azok értékeivel ismerkedhet meg.
Ennek a kerékpárútnak a megépítésével, Zalakaros érintésével

Nagykanizsáról már a balatoni kerékpáros körpályát is el lehet érni.

És most már el lehet jönni Budapesttõl a horvát határ, vagy éppen
a horvát tengerpart felé.
Cseresnyés Péter a beruházásról
még elmondta, fontos eleme volt a
fejlesztésnek az is, hogy nemcsak
a szabadidõs kerékpározók kapnak
egy lehetõséget a biztonságos közlekedésre a kerékpárutak megépítésével, hanem sportolás céljára,
erõpróbára is használhatják a kerékpárt.  Építettünk egy olyan
versenypályát a Csónakázó-tó
melletti parkerdõben, amely a versenyzõk szerint az ország egyik
legjobb, és legkeményebb mountain bike pályája. Az elsõ verseny
már megvolt, szervezik a következõt is. Azt szeretném, ha Nagykanizsa nemcsak egy kerékpáros turisztikai központ, hanem a versenykerékpár sportnak is egy központja lenne. Ehhez adott minden
feltétel.

mit üzenünk, ha foglalkozunk, és
mit üzenünk, ha nem foglalkozunk
ezzel a témával. Talán még mi, akkori képviselõk is kicsit szkeptikusak voltunk azzal kapcsolatban,
hogy jó, vagy rossz úton indulunke el. Az, hogy ma itt állhatunk, azt
igazolja, hogy érdemes volt tervezni, pályázni. Mindaz, amit
most láthatunk, egy olyan példája
az összefogásnak, ami mellett nem
mehetünk el szó nélkül  hangsúlyozta a képviselõnõ.
A Petõfi utcában, a víztorony
közelében Balogh László, a körzet
önkormányzati képviselõje szólt
az egybegyûltekhez.  A kerékpárosbarát város cím elérésének
jelentõségét kiemelve, azt is
mondhatjuk, egy karácsonyi ajándéknak szánta a lakosság számára
a város a kerékpárutat. Megjegyezte, a Kanizsa-Balaton kerékpárút hamarosan megvalósul

A Teleki úton a városvezetõk
mellett Szõlõsi Márta, a városrész
önkormányzati képviselõje osztotta meg gondolatait a megjelentekkel.  Amikor néhány évvel ezelõtt
az önkormányzat elkezdte azon
törni a fejét, hogy vajon a kerékpározással, a kerékpárutakkal kap-

Zalakaroson keresztül és hamarosan Budapestrõl is el lehet érni kerékpárúton az Adriát. Minden túlzás nélkül megjegyezte, hogy Zalában, mind a 250 településre elmehetünk biciklivel anélkül, hogy
tudnánk a biciklizés fizikáját. Végül megköszönte a munkában
résztvevõk tevékenységét.
Kiskanizsán Tóth Nándor alpolgármester, önkormányzati képviselõ osztotta meg a gondolatait a
jelenlévõkkel. A kiskanizsaiak régi vágya teljesült a kerékpárút
megépítésével, hiszen a kiskanizsai nép alapvetõen kerékpáros
nép. Szeretnek kerékpározni, iskolába, piacra és a városba nagyon sokan járnak be kerékpárral.
Az új út összeköti Kiskanizsát
Nagykanizsával, és az itt élõk biztonságos körülmények között jó
minõségû úton közlekedhetnek
ezután. A Varasdi utcából most
már könnyen el lehet biciklizni a
Csónakázó-tóig, Sormásig, vagy
akár a város külterületeire is.

csolatban lehet-e valami keresnivalónk, és vajon az itt lakóknak
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Magyarországon az export GDPhez mért aránya nagyságrendileg 9095%-ot tesz ki. Az export meghatározó részét ugyanakkor külföldi vállalatok bonyolítják, mindössze 15%ra tehetõ a magyar tulajdonú, kis- és
közepes vállalkozások aránya. A
Magyar Kormány hosszú távú célja
ezért az, hogy a jelenlegi 2-3000 exportképes vállalkozás száma tízezer
fölé emelkedjen, ezzel pedig hozzájáruljanak a foglalkoztatás növeléséhez, a gazdaság megerõsítéséhez.
Ezen célok mentén valósul meg
a Külgazdasági és Külügyminisztérium és az EXIM közös szervezésében, a Magyar Nemzeti Kereskedõház Zrt. (MNKH), a Nemzeti
Befektetési Ügynökség (HIPA),
valamint települési önkormányzatok együttmûködésével az Exportra fel! fórumsorozat. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy a
hazai kkv szektor külpiacra lépését

számos tényezõ, többek között a
külgazdasági szaktudás, üzletfejlesztési ismeretek, kapcsolatok és
a finanszírozás hiánya nehezíti.
A konferenciát Nagykanizsa város
nevében Dénes Sándor polgármester
és Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ köszöntötték, kiemelve,
hogy Nagykanizsán, az ország egyik
legfontosabb nyugati kapujaként az
elmúlt években stratégiai célként tûzték ki a térség központi szerepének
újbóli elérését. Ebben a törekvésben
kiemelt funkciót kell, hogy kapjanak
azok az állami intézmények, amelyek
célja, hogy támogassák a térségben
mûködõ hazai és külföldi vállalatokat
a külpiacokra való eljutásban.
Ezt követõen Dr. Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes bemutatta az új integrált struktúrá-

val felálló külgazdasági intézményrendszer szereplõit. Ismertette a magyar külgazdaság és külpolitika céljait, amelyek megvalósításában fontos
szerep jut az exportot és befektetéseket támogató intézményeknek, az
EXIM-nek, az MNKH-nak és a
HIPA-nak. A kormányzat egyik kiemelt célja, hogy Magyarország 
helyzetbe hozva a hazai kis- és középvállalkozásokat, a magas hozzáadott értéket növelve  a térség egyik
legexportképesebb országává váljon.
Az EXIM képviseletében dr. Szabó László igazgató mutatta be az exportfinanszírozási lehetõségeket. Az
EXIM a magyar kkv-k számára a lehetõ legszélesebb, minden igényre
kiterjedõ, kedvezményes finanszírozási palettát alakított ki. Az intézménypáros a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése érdekében összesen kilenc nagyvárosban
nyit képviseleti irodát legkésõbb
2015 januárjáig bezárólag. A kkv-k
számára nyújtott finanszírozási lehetõségek kiterjesztésében az EXIM
továbbra is számít a hitelintézetek
hatékony együttmûködésére.
A finanszírozási témakörön túl
Királyfalvi Róbertnek, az MNKH
speciális exportfejlesztésért felelõs
igazgatójának elõadásából az
MNKH szolgáltatásait, eredményeit, valamint Bödõcs Róbertnek,
a HIPA elnökhelyettesének prezentációjából a HIPA által nyújtott
tevékenységeket ismerhették meg
az érdeklõdõk. Az elõadásokat követõen szakmai kerekasztal beszélgetésre került sor a külpiacra
lépés gyakorlati tapasztalatairól.
Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Megjegyezte, a lakossági véleményekkel ellentétben, csak azokat a
fákat vágták ki, amelyek útban
voltak, vagy betegek voltak A szalagátvágás ünnepélyes pillanatait
megelõzte egy oklevél átadása is.
Tóth Nándor november 21-én
részt vett Balatonkenesén, a Magyar Kerékpáros Szövetség és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
szervezésében rendezett konferencián, ahol elismeréseket adtak
át. Nagykanizsa kerékpárosbarát
település címben részesült, és
ugyanilyen, kerékpárosbarát munkahely elismerést kapott a Vagyongazdálkodási Zrt. is. Az ott
átvett oklevelet ezúttal adta át az
alpolgármester Kámán Lászlónak,
a zrt. vezérigazgatójának. A kerékpárutat a történelmi egyházak
képviselõi, dr. Páhy János plébános és Hella Ferenc református
lelkész áldotta meg.

A cégek külpiacra lépésének
ösztönzése, támogatása, a hazai
beszállítói kapacitások fejlesztése érdekében indult el az Exportra fel! fórumsorozat, amely
csütörtökön Nagykanizsára érkezett. Az eseményen az érdeklõdõ vállalkozások vezetõi megismerhették a külpiacra lépést segítõ szervezetek mûködését,
szolgáltatásait és információkat
kaphattak exporttevékenységük
elindításához, támogatásához.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kanizsán volt az Exportra fel!
fórumsorozat újabb állomása

42.qxd

2014.12.12.

6

10:35

Page 6

Kanizsa  Jártamban KERTemben

2014. december 11.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Lezárult az idei legszebb kert program

termeltünk a kertben, vagy a zárt kerti szõlõhegyen  köszöntötte Dénes
Sándor polgármester a megjelenteket. Ezt követõen, az utánpótlás fontosságát hangsúlyozta, hogy tanítsuk
meg a gyerekeket a föld szeretetére,
mert ezt is kiskorban kell elkezdeni.
Horváth István, a Földmûvelésügyi Minisztérium kiemelt programokért felelõs miniszteri biztosa a
háztáji gazdaságok szerepérõl beszélt, melyek a vidékfejlesztés
szempontjából fontosak. Elmondta,
komoly struktúraváltásra van szükség a vidék felrázására, hiszen ha
valaki gazdálkodik a család ellátá-

A Kanizsai Tündérkertek 
Magyarország legszebb kertjei
országos program zárókonferenciájára került sor a Medgyaszay
Házban, ahol az elmúlt évvel kapcsolatos tapasztalatokat összegezték, átadták az országos díjazottaknak az elismeréseket és bejelentették, 2015-ben is lesz legszebb konyhakertek program.
 Mindannyian tudjuk, hogy az a
zöldség, amit mi állítunk elõ otthon a
kertünkben, és amibõl megfõzzük az
ebédet, annak nincsen párja. De annak a gyümölcsnek sincs, amit mi

az volt, hogy a vidéki kertek visszakapják funkcióikat és rádöbbentsék az
embereket, jobb híján, erkélyen is lehet termelni. Idén 110 település, közel

kert kategóriában Nagy Attila és felesége gazdagodtak országos díjjal.
V.M.

Lezajlott a megyei ökológiai vetélkedõ

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A Játsszunk zöld lapokkal! megyei ökológiai vetélkedõ döntõje  az elsõ két internetes forduló után , négy csapat számára hozott fergeteges
sikert.
A Piarista Általános Iskola,
Gimnázium, Kollégium és Boldog
Donáti Celesztina Óvoda rendezvénytermében megtartott eseményen a vetélkedõ jelentõségét kiemelve Kanizsainé Rezsek Mária
igazgatóhelyettes köszöntötte a diákokat.
A vetélkedõre 40 csapatot alkotva 80 tanuló érkezett. A szervezõknek a megye 19 általános és középiskoláját sikerült megmozgatniuk, de érkezett még egy nevezés
a kecskeméti piaristáktól is. Városunkból a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola diákjai neveztek a
legnagyobb számban, összesen 9
párossal, közülük 4 be is jutott a
döntõbe. Érkezett még nevezés
Keszthelyrõl, Zalaegerszegrõl,
Gelsérõl, Becsehelyrõl, Miklósfáról és Kiskanizsáról.
A látogató központként mûködõ Piarista Ökollégium kereté-

sán túl többletjövedelemre is szert
tehet. Nagyon fontos a szemléletváltás, mely érdekében különbözõ
programok bevezetését tervezik.
Szeretnének kialakítani egy bizalmi
közeget, ahol ellenõrzött minõségû
árut vásárolhatnának az emberek.
Ezt követõen a Legszebb kertek
2014 és a 2015. évi programról Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag alpolgármestere beszélt. Kiemelte, céljuk

1500 versenyzõje vett részt aktívan a
programban. Ajövõ évi versenybe pedig még több embert szeretnének bevonni. A 2015-re szintén hét kategóriában lehet nevezni. A mottó pedig,
mely köré szervezik a versenyt így
hangzik: gyógynövényeket és fûszernövényeket a kertekbe.
A legszebb kerteket dr. Szabados
Gyula programkoordinátor mutatta
be, majd átadták az elismeréseket,
ezek szerint normál kategóriában
Bányai Ferencné, mini kategóriában Tóth Melinda, gyümölcsös kategóriában Trojkó Tamás, míg zárt

ben 2015. február 28-ig 75 zöld
megoldásokat ismertetõ rendezvényen vehetnek részt az érdeklõdõk. A Játsszunk zöld lapokkal! szlogent viselõ kezdeményezéssel nem csupán a nagykanizsai fiatalokat és szüleiket kívánják megszólítani, hanem Zala
megye lakosságát is. A projekt
hosszú távú célja, hogy az otthonok építése, felújítása és mûköd-

tetése során, környezetbarát,
fenntartható megoldásokat alkalmazzon a lakosság.
Lázár Péter környezeti szakértõ, a zsûri elnöke ezúttal nem lexikális tudást várt el a versenyzõktõl, akik olyan feladatokat
kaptak, amelyek megoldásához
szükség volt a kreativitásukra is.
Közülük azok boldogultak jobban, akik érdeklõdéssel fordultak

az õket körülvevõ világra. A játékos feladatok között egy beruházás kapcsán összefüggést kellett
találniuk például arra, hogy egy
madárnak mi köze van az utólagos hõszigetelésekhez. Egy önkéntes fogyasztáscsökkentésre
buzdító reklámfilmet is kellett
tervezniük, hiszen nap, mint nap
a fogyasztásra buzdítanak bennünket a reklámok.
Eredmények: I. Kádár Adrienn  Takács Fanni Zalaegerszeg Ady Endre Általános Iskola. (100-100 ezer forintos túrakerékpár), II. Varga Viktória
Dalma  Szép Olívia Csinszka,
Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola (50-50 ezer forintos
Dechathlon utalvány), III.
Szõlõsi Csongor  Szeiler Pál
Nagykanizsa, Piarista Iskola
(egy hetes vitorlás táborozás),
IV. Horváth Márk  Paulik Barnabás, Nagykanizsa, Piarista Iskola (gördeszka).
B.E.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kigyúlt a második gyertya
az adventi koszorún

Borongós, esõs idõben gyújtotta meg a város adventi koszorújának második gyertyáját
Karádi Ferenc alpolgármester.
Az eseményen részt vett Cseresnyés Péter, a térség országgyûlési képviselõje és Dénes Sándor
polgármester.

Városunk
önkormányzata
harmadik éve rendezi meg az
adventi gyertyagyújtás sorozatot
a karácsonyi díszbe öltözött Erzsébet téri zenepavilonnál. Az
adventi idõszak életünk és a karácsonyi készülõdés egyik legfontosabb idõszaka.

Az alpolgármester ünnepi beszédében kiemelte: a szomorú
idõ nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy a szívünkben
melegséget érezzünk. Az egész
hetünk úgy telt, hogy Szent Miklós püspökre emlékezve, ajándékokat adtunk különbözõ eseményeken a gyermekeknek és a rászorultaknak. Ez a nap emlékeztessen mindenkit arra  jegyezte
meg , hogy egy olyan hét áll
elõttünk, amikor önvizsgálatot
kell tartani, készülve a karácsonyra, a katolikus egyház legnagyobb családi ünnepére. Gondolkodjunk el azon, mit tettünk
meg ez idáig, és milyen feladatok
várnak még ránk eztán. Ha számba vettük ezeket, cselekedjünk
mindig jól, és ennek jegyében
várjuk a karácsonyt.
A gyertyagyújtást követõen
karácsonyi dalok elõadásával a
kanizsai Aczél László idézte
meg a közeledõ karácsony hangulatát.
B.E.

Megtartotta év végi összejövetelét a Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének
Nagykanizsai Civil Társasága.
A Vasemberház tükörtermében rendezett ünnepi eseményen a városvezetést Tóth
Nándor alpolgármester képviselte.
A 30 fõt számláló tagság elöljáróban meghallgatta az elnöki
teendõket júliustól ellátó Gerencsér József beszámolóját a nyár
óta elvégzett munkáról. Ez alkalommal
választottak
Nagy
Józsefné személyében elnökhelyettest, és új tagokat is köszöntöttek soraikban. A karácsonyi
üdvözlõlap mellé 500 forintos
vásárlási utalványt és Béres
cseppet kaptak ajándékba. Ge-

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Karácsonyi jókívánságokkal zárták az évet

rencsér József ismertette a civil
társaság jövõ évi munkatervét is.
Legközelebb január 12-én, 14
órakor találkoznak egymással a
köztemetõben lévõ Doni emlékoszlopnál, ahol gyertyagyújtással
emlékeznek a doni ütközetben
elhunytakra.

Tóth Nándor alpolgármester köszöntõjében arra biztatta a társaságot, hogy pályázzanak önkormányzati forrásokra, valamint a városvezetés nevében megígérte, számíthatnak az önkormányzat támogatására.
B.E.
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December 11. 17.30 óra
FINN-MAGYAR KARÁCSONY - filmes beszámoló.
Szervezõk: Finn-Magyar Egyesület és a Kanizsai Kulturális
Központ. A belépés díjtalan.
December 12-14.
CSALÁDI HÉTVÉGE
December 12. 17 óra - Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ.
NYITOTT SZÖVÕ ÉS FOLTVARRÓ BEMUTATÓ. Minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!
December 12. 17 óra - Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ.
"NÉGY ÉVSZAK" - Brodácsné
Lukács Mária természetfotóinak
kiállítása
Megtekinthetõ december 22-ig.
Szervezõk: az I:T:I. Egyesület és
a Kanizsai Kulturális Központ.
December 13. 9-13 óra Medgyaszay Ház
ÕSZI-TÉLI GYERMEKRUHA, JÁTÉK BÖRZE
December 13. 15 óra - Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
15 óra A kiskanizsai Pipitér Óvoda gyermekeinek adventi mûsora.
Játszóház: mézeskalács készítés
Bánfalvi Andrea segítségével, valamint karácsonyi ajándékok készítése. 16.30 óra Aranykapu Zenekar koncertje - Gyermekdalok,
mondókák élõ zenei kísérettel 0-7
éves gyermekeknek és szüleiknek.
Elõadók: Töreky Zsuzsi, Kovács
Krisztián, Lõrincz Tamás. Belépõdíj: 700 Ft; Baba-mama jegy:
1 200 Ft.
December 13. - Medgyaszay
Ház
30Y KONCERT + MEGLEPETÉS ELÕZENEKAR
20.00 kapunyitás, 21.00
elõzenekar, 22.00 30Y. Belépõdíj: elõvételben: 1 600 Ft, az elõadás napján: 1 990 Ft
Információ: 06-30/894-2633.
December 19. 19 óra
Filharmónia bérlet
NEMZETI FILHARMONIKUS ZENEKAR
Vezényel: Kocsis Zoltán. Mûsor:
Csajkovszkij: A diótörõ - szvit.
Belépõdíj: 2 900 Ft. Szervezõ: a
Filharmónia Magyarország Kft.

Oklevél a Honvéd Kaszinó Hölgyklubjának
A Honvéd Kaszinó Hölgyklubjának tagjai oklevelet vehettek át a
Thúry György Múzeum rendszeres
támogatásáért, rendezvényei segítéséért, Nagykanizsa múltjának felkutatása és értékeinek megõrzése
és a hagyományok terén nyújtott
kimagasló tevékenységükért.

Az elismerést Száraz Csilla
múzeumigazgató adta át a klub
tagjainak. Ezzel megköszönve
azt, hogy a hölgyklub már nyolc
éve önzetlenül segíti a múzeumot
rendezvényeinek a lebonyolításában.  Mindig számíthattunk és
számíthatunk rátok, emelitek a

rendezvényeink fényét és egyben megerõsítetek bennünket abban, hogy van értelme a mi munkánknak  mondta az igazgató,
majd átadta az elismerõ oklevelet a klub képviselõjének.
V.M.

December 14. 17 óra
SWANS BALETT- ÉS TÁNCISKOLA KARÁCSONYI GÁLAMÛSORA
Fellépõk: A Swans Balett-és Tánciskola óvodás, iskolás, felnõtt táncosai
és mazsorett csoportok. Információ:
Pulai Lászlóné, 06-70/948-1987.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A szieszta kályhák
veszélyeire
figyelmeztet a
katasztrófavédelem
Még mindig népszerûek a gázpalackkal üzemelõ szieszta kályhák, amelyek azonban igen veszélyesek lehetnek; legutóbb
kedd hajnalban okozott balesetet egy ilyen készülék, amikor a
palackok cseréje közben robbant fel egy fûtéshez használt
gázpalack  közölte az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (OKF) az MTI-vel.
Mint írták, a nevüket egy évtizedekkel ezelõtt használt fûtõkészüléktõl örökölt szieszta kályhákat
leginkább idõszakos, kiegészítõ
fûtésre használják, fõleg hétvégi
házakban, nyaralókban, melléképületekben. Népszerûek, hiszen
egyszerûen kezelhetõk, könnyûek,
és viszonylag hatékonyak. A gázüzemû hõsugárzó egy normál háztartási propán-bután-gázpalackkal
üzemel, az égéshez szükséges oxigént az adott helyiségbõl vonja el,
és a keletkezõ égéstermék is oda
kerül. Ezért ha nincs megfelelõ levegõ-utánpótlás, a helyiségben az
oxigén mennyisége csökken, a
szén-monoxid feldúsul, ami mérgezést, sõt halált is okozhat  magyarázták.
Emlékeztettek: a szieszta kályhák miatt idén tizenhárom alkalommal kellett a katasztrófavédelem tûzoltóegységeit hívni. Négy
esetben szén-monoxid-mérgezés
történt, öt helyen a kályha lobbant
lángra, négy készülék pedig felrobbant. A gondot legtöbbször az
okozta, hogy az üzemelõ készüléket letakarták, vagy éghetõ anyagot tettek rá. Nem ritka az sem,
hogy a kályha hõje meggyújtja a
közelben lévõ tárgyakat. Máskor
a csatlakoztatott gázpalack szivárog, és a kiáramló gáz gyullad
meg.
Kiemelték: a balesetek biztonságos üzemeltetéssel megelõzhetõk.
Ennek legfontosabb feltétele, hogy
csak engedélyezett típusú, kifogástalan mûszaki állapotú tüzelõés fûtõberendezést szabad használni. Nem lehet a szieszta kályhákat
"A" és "B" tûzveszélyességi osz-

tályba tartozó övezetben, helyiségben, szabad téren, építményben
mûködtetni. A gyártó által adott útmutatóban foglaltakat be kell tartani, a mûködõ készüléket pedig
felügyelet alatt, megfelelõen szellõzõ helyen kell tartani. Tilos a szieszta kályhát panelépületben, talajszint alatti helyiségben, fürdõszobában, hálószobában, lakókocsiban vagy lakóautóban használni.
Ha a gáztüzelésû berendezés
használatakor gázszivárgás vagy
gázszag észlelhetõ, a gázt el kell
zárni, a kályhát ki kell kapcsolni,
azonnal áramtalanítani kell, a helyiséget el kell hagyni, illetve ki
kell szellõztetni. A gázpalackot
mindig jól szellõzõ helyen, tûztõl,
szikrától vagy hõforrástól távol
kell csatlakoztatni a készülékhez,
és a cserét is ilyen helyen kell végezni. Palackcsere alkalmával a
nyomáscsökkentõben lévõ tömítést is újra kell cserélni, és szappanos vízzel, vagy más habosodó
anyaggal kell ellenõrizni, hogy
nincs-e szivárgás.
MTI - Kanizsa

2014. december 11.

Versenytárgyalás - haszonbérletre
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyalás keretében 5 év határozott idõtartamra haszonbérbe adja a
nagykanizsai 0160/17 és 052/28 hrsz-ú szántó mûvelési ágú ingatlanait
az alábbiak szerint:
Hrsz./Terület nagysága (ha)/Induló haszonbérleti díj/Versenytárgyalások
idõpontjai
0160/17. / 4,3502 / 2,50 Ft+ÁFA/m2 / 2014. december 19. 09:00 óra
052/28. / 12,4961 / 2,70 Ft+ÁFA/m2 / 2014. december 19. 10:00 óra
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala - 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. iroda
Versenytárgyalási felhívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap
HÍREINK és FELHÍVÁSOK menüpont alatt, információ és részletes tájékoztatás ügyfélfogadási idõben a 20/849-2330 telefonszámon, vagy személyesen a 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. fsz. 2. irodában kérhetõ.

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.

Ügyfélfogadási rend változás
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje értesíti a polgárokat, hogy
2014. december hónapban az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: 2014.
december 12. (péntek) munkanap, az ügyfélfogadás 8 órától 12 óráig, 13 órától
17 óráig. 2014. december 13. (szombat) munkanap, az ügyfélfogadás szünetel.
2014. december 24. (szerda) pihenõnap, az ügyfélfogadás szünetel. 2014. december 31. (szerda) munkanap, az ügyfélfogadás szünetel.
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése által alapított kitüntetések adományozása
Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy
városunk közgyûlése 2015-ben is adományoz kitüntetõ címeket és
díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti munkásságuk során maradandót alkottak, tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták, kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedõen támogatták
a kisebbségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.

JAVASLATNAGYKANIZSAMEGYEIJOGÚVÁROSÖNKORMÁNYZATA
ÁLTALALAPÍTOTTKITÜNTETÉSADOMÁNYOZÁSÁRA

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a következõ kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím,
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím,
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe,
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím,
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím.

- címe:...................................................................................................
személy esetén
- születésének helye, ideje: ................................................................

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban
és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával
elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek,
egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot. A többi kitüntetõ
cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gazdasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok, valamint magánszemélyek
is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a
Polgármesteri Hivatal portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat
honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ ûrlapokon,
részletes indoklással legkésõbb 2015. január 9-ig nyújtsák be Dénes
Sándor polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt papíron és lehetõség szerint
World fájlban, e-mailen is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu
címre.

- címe: ..................................................................................................

(2014. október 23.  december 31.)

A javasolt kitüntetõ cím:
..............................................................................................................
A kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet
- neve: ..................................................................................................

- foglalkozása: .....................................................................................
- munkahelye: .......................................................................................
- eddigi kitüntetései: ............................................................................
A javaslattevõ
- neve: ..................................................................................................

- telefonszáma: ...................................- e-mail címe: ..........................
Egy mondatos értékelés: ......................................................................
..............................................................................................................

(Odaítélés esetén ez szerepelne az oklevélben.)

A javaslathoz ......... oldal indoklást csatolok.
(A javaslat részletes indoklás nélkül érvénytelen!)

Nagykanizsa, .........................................

TÁJÉKOZTATÓ:

.............................................................
javaslattevõ aláírása

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló, többször módosított 18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthetõ a
Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkormányzat honlapján
(www.nagykanizsa.hu). Az ûrlapot géppel, tintával vagy golyóstollal, nyomtatott betûkkel,
jól olvashatóan szíveskedjen kitölteni! A javaslatot és indoklást eredeti aláírással kell benyújtani a következõ címre: Dénes Sándor polgármester, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. A javaslatot és indoklást lehetõség szerint digitálisan, Word formátumban a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre is kérjük megküldeni. A beérkezés határideje: 2015. január 9.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Szabó Zsófia

A szeretetbõl és a segítségbõl sosem elég

A nehéz sorsú emberekrõl
nem szakmai kötelességbõl, hanem szívbõl kell gondoskodni.
Még olyan helyzetben is, amikor
épp csak egy vékony határvonal
választja el a segítõt a pártfogolttól. Nem vagyok Teréz anya,
nem is teszek semmi rendkívülit: pusztán mindent megmozgatok, elkövetek azért  munkatársaimmal együtt  hogy könynyítsek a bajba jutott családok
mindennapjain. Ha valaki nap
mint nap találkozott zsákutcába jutott életekkel, az Turi Renáta, aki három esztendõn át dolgozott a Magyar Vöröskereszt
Családok Átmeneti Otthonában.
A közelmúltban azonban magánéleti okok miatt úgy döntött, hogy
december elsejétõl a Zalaegerszegi
Gyermekjóléti Központban folytatja munkáját a kis védencei által
csak Reni néninek hívott fiatal
hölgy. Hivatásában éles váltás nem
történik, hiszen marad a gyermekvédelemben, ám mint önök is látni
fogják a vele készített interjúból, a
lelkébõl egy darab a nagykanizsai
CSÁO-ban maradt. Azoknál a családoknál, akiknek egy kicsit a szülõje, testvére, barátja is volt, amíg
õk az átmeneti otthon lakói voltak. 
Csak nehéz sorsokkal találkoztam
az évek folyamán. Természetesen
nagyon megviselt, amikor azt láttam, sokakra mekkora keresztet rótt
az élet. Különösen, ha saját tehetetlenségembõl nem tudtam mit tenni,
hogy nekik jobb legyen, ha nem fogadták el a segítséget.
Turi Renáta segítõi és vezetõi
munkáját nem zsigerbõllátta el.
Hogy is tehette volna, amikor gyakorlatilag egy fedél alatt élt másokkal. Olyanokkal, akik legtöbb

esetben önhibájukon kívül kerültek kilátástalannak tûnõ helyzetbe,
s váltak otthontalanná.
 A Családok Átmeneti Otthona
számukra biztosít  maximum másfél évig  lakhatást. Jelenleg 40-50
lakónk van, sokan deviza-hitelcsapda vagy családi erõszak áldozatai,
illetve élnek az intézményben gyermeküket egyedül nevelõ édesanyák
is. Az esetek egy részében viszont
komplett család  apa, anya, kicsi
gyermek  lelt otthonra nálunk, mivel nem volt támogató környezet
korábbi életében. A mi feladatunk
elsõsorban az, hogy õket újra talpra
állítsuk, s aztán önálló életüket ismét fel tudják építeni. Persze,
mindez nem könnyû, de örömmel
tölt el, sokuknak mégis sikerült. Az
meg még inkább jólesik a lelkemnek, ha ebben a mi munkánk is benne volt  mesélte az intézményvezetõ.
Azt is, hogy a Családok Átmeneti Otthonát nem úgy kell elképzelni,
mintha hajléktalan szálló lenne. Hiszen itt a családfõk legtöbb esetben
dolgoznak napközben, a gyerekek
is óvodába, iskolába járnak, és
mindnyájan együtt is élnek az intézményben kialakított szobákban.
Nekik ez a pár négyzetméteres helyiség az otthon, ahová a nap végeztével hazatérnek. Sok kis zug
helyezkedik el egymás mellett a régi, katonai laktanyában. Ám nem
teljes ellátásban részesülnek az ott
élõk, hanem szükség szerint, kinek,
milyen az anyagi helyzete. Cél, ne
veszítsék el az önállóságukat az itt
élõ családok, illetve hogy önfenntartók legyenek. Az intézmény  no
és az ott dolgozók  tehermentesítik
õket, amiben csak tudják.
 Nem beleszólunk az életükbe,
hanem tudatosítjuk bennük, hogy

hozzánk fordulhatnak, amennyiben úgy érzik, túlnõ rajtuk a probléma. A folyamatos munkarend jóvoltából mindig van jelen szakgondozó, így éjszaka sincsenek
egyedül a kicsi, vagy a nagyobbacska családok. Természetesen
sok programmal is próbálunk igazi
közösséget teremteni: legyen szó
ünnepi rendezvényekrõl, vagy bárminemû közös elfoglaltságról. Hiszen fontos összetartó légkört kovácsolni köréjük és igazán rájuk
fér, hogy megfeledkezzenek egy
kicsit a nyomasztó gondokról.
Ez is a segítség egy formája, de
amibõl sosem lehet elég  pláne
ilyen helyzetben  az a pénz. Ez
vonatkozik az intézményre is,
ugyanis az ad számukra otthont.
Turi Renáta vezetõi munkája során
éppen ezért kiemelt figyelmet fordított a pályázatokra.
 Több sikeres projekten vagyunk túl. Amik vagy az lakhatási
körülmények jobbítását, vagy a kikapcsolódást célzó idõtöltések támogatását szorgalmazták. Továbbá
külön öröm számomra, hogy az intézmény apraja-nagyja megmozdul, ha közösségi munkáról van
szó, valamint az is, ha a lakosságtól
vagy közületektõl kapunk támogatást. Ruhát, játékokat, élelmiszert,
háztartási gépeket. Mivel a Magyar
Vöröskereszt által fenntartott intézmény vagyunk, így a szervezet is
mögöttünk áll. A segítséget pedig
elfogadni sosem szégyen.
 Adódik a kérdés, ha ennyi a segítõ kéz, akkor vélhetõen minden ott
lakónak jóra fordul végül a sora?
 Természetesen ehhez az õ elszántságuk, kitartásuk is kell. Nehéz
helyzetbe könnyû kerülni, ugyanak-

kor kikerülni belõle már kevésbé
egyszerû. Van az otthonban egy család. 5 kisgyermekkel, a legkisebb
még karonülõ. A családfenntartó váratlanul elhunyt, a fiatal anyuka pedig egyedül maradt a csemetéivel.
Pedig lett volna esélyük saját otthonban új életet kezdeni. De ehelyett mindent elölrõl kell újra kezdeniük nálunk. Az élet az utolsó pillanatban viszont mindent felülírt.
Azonban vannak olyanok, akik talpra tudtak állni. Ugyanis minden
esetben tartjuk a kapcsolatot azokkal a családokkal, akik kikerülnek
az önálló életbe, így képben vagyunk azzal, mi történik velük.
Nehéz élethelyzetek pedig mindenhol vannak. Gyakorta a hétköznapokban mi magunk nem vesszük
észre, ha valaki bajba kerül. Csak
akkor, amikor már nagyon nagy a
baj. Ez néha érthetõ is, hiszen mindenkinek megvan a maga baja. Mi,
akik szociális területen tevékenykedünk, a saját problémáinkat mindig kint kell, hogy hagyjuk a külvilágban. Itt nem rólunk van szó.
 Lehet hátrahagyni a gondokat?
 Nem lehet, hanem muszáj. Ez
nem rólunk szól, hanem azokról,
akikért dolgozunk. Ezért sem tudtam teljesen elszakadni ettõl a
munkától. Bajba jutott emberek,
családok Zalaegerszegen is élnek.
Ha pedig tudásom és a kapcsolatrendszerem kevés lesz arra, hogy
segítsek rajtuk, akkor marad a hitem s az önmagamba vetett bizalmam: akárhogy is, de segíteni kell
nekik újabb, jobb esélyt, szebb
holnapot teremteni.
Szabó Zsófi
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nagykanizsai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége az
alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Minõségbiztosítási ügyintézõ
Gépésztechnikus
Irodai alkalmazott
Mûszaki eladó
Autószerelõ
Nyílászáró szerelõ
Fûrészüzemi dolgozó
Asztalos
Faesztergályos
Faipari segédmunkás

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
Szerencsés embernek érezheti magát, mert
olyan társat tudhat maga mellett, aki boldogabbá, könnyebbé teszi az életét. Az ünnepek elõtt még az is elképzelhetõ, hogy új,
vonzó oldaláról mutatkozik be önnek.

IV.20.V.20. Bika
Egyre izgatottabban fogadja az év vége közeledtét. Terveinek se szeri, se száma, így a
megvalósításuk egyre nagyobb fejtörést okoz
önnek. Ne aggódjon, a helyzet nem kilátástalan. Családi összefogással mindent elérhet.

V.21.VI.21. Ikrek
Sok munkájának köszönhetõen olyan
anyagi gyarapodásra számíthat hamarosan,
hogy átrendezheti a lakását. Éppen jókor
jön mindez, hiszen az ünnepekre nemcsak
a karácsonyfát öltözteti új díszekbe.

VI.22.VII.22. Rák
Egy romantikus kalandot ígérnek még az
ünnepek elõtt önnek a csillagok. A románchoz szinte minden együtt áll: új ismerõsök, vidámság, zene, tánc, csak a hóesésre kell még egy kicsit várakoznia.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Az ünnepek elõtt hozott döntéseit ne vegye
félvállról, mert a következményeivel hoszszú távon kell számolnia. Ha úgy érzi, ki
kellene békülnie azzal a családtagjával, akivel régóta kerülik egymást, itt az ideje.

VIII.23.IX.22. Szûz
Nyugodtan készülõdhet az ünnepekre. A
bolygóállások szerint anyagi gyarapodásra is számíthat a közeljövõben. Nehézségek nem törik ketté a terveit, nagyvonalúan teljesítheti szerettei kívánságait.

IX.23.X.22. Mérleg
Minden oka megvan arra, hogy jókedvû legyen. A karácsonyi ajándékok között nem
csak édességre, szaloncukorra bukkanhat,
hanem anyagi gyarapodásra is számíthat.
Spórolnia nem kell, bátran költekezhet.

X.23.XI.22. Skorpió
Ezekben a napokban nem lesz ideje unatkozni. A családjában számítanak a segítségére,
miközben a barátai meghívásának is alig tud
eleget tenni. A bolygóállások szerint egy valaki azonban meg tudja nyugtatni a lelkét.

XI.23.XII.21. Nyilas
Érzelmi életét hamarosan pozitív változások villanyozzák fel. Ha a jövõjét tervezi, és el szeretné kötelezni magát valaki mellett, akkor most sikeresen teheti
meg az elsõ lépéseket.

XII.22.I.20. Bak
Minél több gyertya fénye lobban fel az adventi koszorún, annál kevésbé lehet bírni
önnel. Bár már nem gyermek, ön is azok közé tartozik, akik csodavárással készülnek a
karácsonyra. Tegyen így továbbra is.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha megismerkedik valakivel, ne ragaszkodjon mindjárt a függetlenségéhez, mert
elriasztja az illetõt. A bolygóállások szerint
rövid ideig tartó pénzügyi nehézségekkel is
kell számolnia még az ünnepek elõtt.

II.20.III.20. Halak
Ezekben a napokban az lesz a legfontosabb önnek, hogy elismerjék a munkáját.
Nemcsak szóban, hanem anyagiakban is.
Ha az eddigieknél jobban hasznosítja a tudását, annak meg is lesz az eredménye.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Fotó: Polgár László

Az elsõ és második helyen telelnek

Szekszárd AC III (8.)  GejzírKanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár
SE (1.) 7:11
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz mérkõzés, 8. forduló.
Szekszárd. Kanizsai gyõztesek:
Tóthné Szász Kinga 4, Újházi
Csilla 3, Bicsák Bettina 2, Horváth

Pedig a fórokat
megkapták...
BVSC-Zugló II (2.)  Kanizsa
VSE (4.) 10-7 (4-1, 1-3, 3-1, 22). OB I B A-csoport vízilabdamérkõzés, 7. forduló. Budapest,
50 nézõ. Kanizsa: Nébald - Bakó
1, Antal 1, Baj, Kéri 2, Besenyei,
Cserdi P. 1. Csere: Virt M.,
Bencz, Gulyás 2, Klie, Kis Zs.
Edzõ: Németh Zsolt.
Három, a fõvárosi vasutasok elsõ
számú együttesénél is vízilabdázó játékossal várta a házigazda legénység
a kanizsaiakat. A hazaiak el is húztak
4-0-ra, innen állt fel a KVSE. A
késõbbi emberelõnyök ellenére is
csak egyenlítésig jutottok a kanizsaiak fordítaniuk azonban nem sikerült.

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 értékegyeztetés-

Anna 1 és a Tóthné-Bicsák páros.
Ladányi Dóra és Mógor Evelin
nélkül is biztos gyõzelmet aratott a
kanizsai csapat. Tóthné Szász Kinga biztosan nyerte mérkõzéseit,
Újházi Csilla jól teljesített és Horváth Anna is nyert mérkõzést. Bicsák Bettina valamivel halványab-

ban játszott, de ez nem befolyásolta a biztos gyõzelmet.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Szekszárd AC II (1.) 4:14
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz mérkõzés, 9. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Ladányi Dóra 1, Tóthné 1, Mógor Evelin
1 és a Tóthné-Ladányi páros.
A kanizsai hölgyeknél nagy volt
a lelki teher, így nem tudtak kellõen felpörögni a találkozóra. Az
erõsebb párost nyerték a hazaiak,
majd Ladányi (képünkön pirosban
éppen adogatás elõtt), Tóthné és
Mógor 1-1 meccset hozott, így aztán a Tolna megyei együttes a
Szekszárd I-ben is már játszott
asztaliteniszezõivel végül biztosan
nyert.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (1.)  Hévíz SK II
(10.) 15:3.
NB II férfi Dél-nyugati csoport
férfi asztalitenisz mérkõzés, 8. for-

duló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Berdár Norbert 4, Szuhanyik József 4, Kahotek Kristóf 3,
Gyöngyösi Áron 3 és a BerdárSzuhanyik páros
A vártnál simábban nyertek a
hazaiak. Berdár, Szuhanyik és
Kahotek hozta szokásos jó teljesítményét, Gyöngyösi három gyõzelme pedig kellemes meglepetés
volt.
Kanizsa Sörgyár SE (1.)  Hévíz SK I (2.) 10:8
NB II Dél-nyugati csoport férfi
asztalitenisz mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa.
Kanizsai gyõztesek: Berdár 4,
Kahotek 3, Szuhanyik 2, és a
Berdár-Szuhanyik paros
A megyei rangadón a kanizsai
csapat nagy küzdelemben gyõzött
a hévíziek ellen, s ezzel az õszi
szezon bajnoka lett.
P.L.

Díjátadóval búcsúztatták a szezont
Az elmúlt hét a kispályás labdarúgó bajnokság zárásának jegyében telt, egyben vázolták
azon ismérveket is, melyek
mentén kerülhet sor a jövõ évi
pontvadászatra. Értékelték a
csapatok képviselõi a városi
szervezet vezetõjével, Kápolnás
Zoltánnal a lezajlott bajnokság
tapasztalatait, majd az önkormányzat részérõl Dénes Sándor
polgármester és Karádi Ferenc
alpolgármester átadták a csapatok képviselõinek a 2014. évi
nevezési díjhoz való hozzájárulási támogatást. Az idei pontvadászatra nevezett valamennyi
legénység visszakapott az ön-

kormányzattól 20 ezer forintot ennyivel támogatták tehát a gárdák mindegyikét.
Ezt követõen tartották meg a városi kispályás labdarúgó bajnokság díjkiosztóját. Idén hét osztályban  négy felnõtt és három öregfiúk ligán  zajlottak a küzdelmek
a Mindenki sportpályájának mûfüvesein és 64 csapat focistái rúgták
a bõrt márciustól novemberig 
természetesen nyári pihenõvel.
Képünkön éppen az I. osztályban
gyõztes Szokol-Budai Pack együttese részérõl Budai Barnabás vehette át a díjakat.

sel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: 0693351-586, 0630-209-0546 (7647K)

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.: 0630597-1530 (7684K)

SZOLGÁLTATÁS

Eltartási szerzõdést kötnék kanizsai ingatlanért szolíd nénivel, bácsival. Gondozását, szükség esetén szeretetteljes ápolását vállalom. Hétköznap,

P.L.

Meghívó
A Zala Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat nevében tisztelettel várjuk a nagykanizsai
Szent József templomban megrendezésre kerülõ HORVÁT ADVENTI KONCERTRE
2014. december 14-én, vasárnap 15.00 órakor. Program: Horvát mise, amelyet Blazs
Horvat, a Varasdi Katedrális kanonoka celebrál. Adventi koncert, elõadók: Varasdi
Püspökség Énekkara, Kanizsai Horvát Tamburazenekar. Kérem, fogadja el meghívásunkat, készüljünk együtt a szeretet ünnepére!
Vargovics Józsefné, ZMHNÖ elnök

ALMAVÁSÁR

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

Nyolcfajta alma
és almalé kapható
AKCIÓS áron.
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kanizsa labdarúgásáért...

A Ferencvárosi TC labdarúgócsapatának utánpótlás menedzsere, Keller József a múlt
héten hosszú perceken keresztül
járhatta körbe annak a sporttelepnek, vagyis az Olajbányászstadionnak a területét, ahonnan
futballista-karrierje gyakorlatilag elindult. S hogy mindez milyen apropóból történt?
 Helyesebb, ha úgy fogalmazok, inkább magánemberként voltam jelen, hiszen a közelmúltban

a városvezetés részérõl kaptunk
meghívást erre az alkalomra,
melynek célja, hogy konzultáljunk arról, miként is lehetne
Nagykanizsa futballéletét valamilyen módon ismét felfejleszteni 
így a 49 esztendõs, egykori 29szeres válogatott labdarúgó. 
Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hiszen szülõvárosomba
térhettem vissza, ahová családi
kötelékeim végett azért jó néhányszor eljövök.
Amint az a konzultáció során
többször is elhangzott, vannak kiaknázható kezdeményezések és
infrastrukturális feltételek ahhoz
Kanizsán, hogy azokra építve a városban ismét fellendülhessen a futball, s akár az utánpótlás-nevelés
terén olyan játékosok bukkanjanak
felszínre, akik például ifjúsági
kontinensviadalon is futballozhatnak, akárcsak anno 1984-ben
Keller József. Mi több, a kõkemény hátvéd nem csupán futballozott az Eb-n, de a magyar válogatottal meg is nyerte a tornát
Moszkvában.

 Természetesen a napokban
megrendezett ünnepségen, melyen
a harminc esztendõvel ezelõtti Ebsikerrõl emlékeztek meg, én is ott
voltam, s felemelõ pillanatoknak
lehettünk részesei egykori csapattársaimmal együtt.
Keller József 1984-ben a Nagykanizsai Olajbányásztól igazolt az
FTC-hez, s igazán kerek futballista-karriert futott be, hiszen a zöldfehérekkel 1992-ben, 1995-ben,
1996-ban és 2001-ben bajnokságot
nyert és sokszoros válogatottnak is
vallhatja magát a külföldön is
megfordult labdarúgó.
 Utoljára NB-s szinten Szegeden játszottam, akkor a Csongrád
megyeiekkel az NB III-ból az NB
II-be jutottunk fel, s igyekeztünk a
város futballját ismételten felfuttatni...
A Dél-Alföldön akkor és ott
még inkább játékosként mûködött
közre, Dél-Zalában pedig futballszakemberi segítségével tehetné
ezt Keller József.

Újszászon rendezték a 19.
Lábtoll-labda Felnõtt Országos
Bajnokságot és a csapat, valamint egyéni kategóriában rendezett tornán hat egyesület 89 versenyzõje vett részt, köztük a kanizsai Zemplén SE versenyzõi.

ment, hiszen Benkõ a második menetben végül kiütötte. Az elõdöntõben a Kõbányai SC versenyzõje,
Berki Ferenc következett a ringben.
Õ sem volt akadály, a döntõben pedig a Vasas bokszolója, Szilvai László sem tudta megállítani Benkõt, aki

mentalitású sportoló amúgy is, aki
valóban odateszi magát. Ennek lett
jutalma országos bajnoki címe.
 Valóban nagyon örülünk újdonsült szerzeményünk, Benkõ László
országos bajnoki címének  ezt már
Draskovics Szilárd, a Kanizsa Box

pontozással gyõzött és országos bajnoki címet ünnepelhetett.
 A felkészülése Lacinak, úgy
éreztem, jól sikerült, s bíztam az
éremszerzésben  fogalmazott
edzõje, Botos András.  Még õ
volt az, aki a lehetõ legszebb eredményben reménykedett, s olyan

Klub elnöke mondta.  Úgy vélem,
ez is annak visszajelzése, hogy Kanizsán komolyan vesszük azt, amit csinálunk az akadémiánkon is és az ilyen
eredmények még inkább ösztönzõek
lehetnek fiataljaink számára.
P.L.

P.L.

P.L.

Fotó: Polgár László

Vass Richárd az elsõ mérkõzésén
vereséget szenvedett, nem úgy a másik versenyzõ. Az 1994-es születésû,
amúgy somogyi illetõségû, a Botosakadémián tréningezõ, egyébként a
Kanizsa Box Klubhoz nyáron igazolt
Benkõ László (képünkön) 69 kg-ban
remek sikert könyvelhetett el, hiszen
végül országos bajnoki címet szerzett. A Somogy megyei fiatal Dombóváron kezdte pályafutását, 2011ben azonban például már a Kaposvári Nehézatlétikai SE színeiben ért el
eredményeket korosztályos versenyeken, Nagykanizsára viszont már
az (ismételt) dombóvári korszaka
után került tehát a közelmúltban.
Benkõ egy óbudaival kezdett
súlycsoportjában, õt Király Viktor, a
Ferencvárosi TC öklözõje követte,
aki a kezdeti fölényével nem sokra

Kunics Réka
és a kanizsai
nõi csapat
felnõtt bajnok

Az idei évben felnõtt Európabajnoki címet szerezett kanizsai
lányok  Kunics Réka, Morvai Noémi és Vlasics Dalma  viszonylag
könnyedén szerezték meg elsõ felnõtt bajnoki címüket. A döntõben
újszászi vetélytársaikat utasították
maguk mögé.
A 34 fõs nõi egyéni mezõnyben
szintén az élen végzett a még serdülõ korcsoportú Kunics Réka
(képünkön testvérével, Kunics
Bencével), aki gyõzelmével a negyedik felnõtt bajnoki címének
örülhetett. A döntõben pusztaszeri
ellenfelét verte. Az bajnokságon
elindult a helyiek titkos favoritja,
a Nagy-Britanniában élõ többszörös Európa- és országos bajnok
Kapás Ágnes is, aki csak a dobogó
harmadik fokáig jutott.
A zemplénes férfiak két bronzérmet szereztek centercsapatuk és
Huszár Emil révén.
Kanizsai eredmények. Nõi csapat (8 csapat): 1. Kunics Réka,
Morvai Noémi, Vlasics Dalma
(Zemplén SE Nagykanizsa). Nõi
egyéni (34): 1. Kunics Réka, ... 13.
Morvai Noémi. Férfi csapat (16):
3. ZSE I (Huszár Emil, Lukács
Benedek, Lukács Márton, Takács
Endre), ... 4. ZSE II (Baranyai
Benett, Farkas Balázs, Kunics
Bence). Férfi egyéni (33): 3. Huszár Emil (Zemplén SE), ... 5.
Lukács Benedek, ... 12. Farkas
Balázs, ... 16. Baranyai Benett.

Az elsõ felnõtt bajnoki címük
Kecskemét 2009 után ismét ezúttal már a 91.  férfi felnõtt
ökölvívó országos bajnokság
küzdelmeinek adott otthont, a
Messzi István Sportcsarnokban
40 klub 130 versenyzõjével, köztük természetesen kanizsai színekben indulókkal, Vass Richárddal és Benkõ Lászlóval.
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A Csokitanya ajánlata (a készlet erejéig)
Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
meggylikõr
kókuszlikõr
rumpuncslikõr
konyakmeggy
trüffel krémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes,
kávékrémes
mogyorókrémes
gumicukros
zselés, tejkaramell

rumos-diós
vajkaramell
kókusz, marcipán
alma-fahéj, banán
diabetikus
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
Haribo gumicukros
konzum hagyományos
konzum kétrétegû:
(kakaó-narancs, kakaókókusz,
kakaó-rum, eper-vanília)
tojáslikõrös függelék
kávékrémes függelék
Delice függelék
marcipános függelék

mogyorós függelék
Toffee függelék
konyakmegyes függelék
kókuszos, étcsokis függ.
sztracsatella függelék
rizses-csokis függelék
Krowka tejkaramell
függelék
gyümölcsös
tejkaramell
függelék

