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A parlagfû elleni
védekezésre
figyelmeztet a
Földmûvelésügyi
Minisztérium
A parlagfû elleni védekezést még a virágzás elõtt el
kell kezdeni, ezért a Földmûvelésügyi Minisztérium
(FM) felhívja a földhasználók, földtulajdonosok figyelmét, hogy tegyenek eleget
jogszabályban foglalt kötelezettségüknek, ellenõrizzék
és tegyék rendbe területeiket.
A tárca felhívásában arra is
figyelmeztet, hogy a védekezési
kötelezettség elmulasztását az
illetékes hatóság 15 ezer és 5
millió forint közötti növényvédelmi bírsággal sújthatja.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló törvény értelmében a földhasználónak, földtulajdonosnak június
30-áig kell a parlagfû-mentesítést elvégeznie, megakadályozva a virágbimbók kialakulását,
és ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végéig folyamatosan
fenn kell tartania  emlékeztet
az FM.
A parlagfû jelenleg is csírázik
az országban. A növények fejlettsége eltérõ, a legfejlettebb
növények jelenleg 30-35 centiméteresek  közölte a tárca.
A parlagfû elleni védekezés
minden évben nagy kihívás elé
állítja a gazdálkodókat. Ezért az
FM azt javasolja, hogy ha kérdésük van, forduljanak a megyei kormányhivatalok növényés talajvédelmi szakembereihez, vagy a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamara tagjaihoz, akik segíteni
fogják a földhasználókat a parlagfû elleni védekezés során a
leghatékonyabb és legmegfelelõbb módszerek kiválasztásában.
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Bõvül a felnõttképzési paletta a TISZK
és a PE együttmûködésével

Fotó: Varga Mónika
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 Megszületett Nagykanizsa
elsõ felnõttképzési szuperközpontja  ezzel a mondattal jelentette be dr. Birkner Zoltán, a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának igazgatója a Pannon Egyetem (PE) és a Kanizsa
TISZK együttmûködését, melynek keretében megújul és kibõvül a felnõttképzési paletta a régióban.
 A PE és a TISZK közösen
kézbe veszi a nagykanizsai felnõttképzés rendszerét és egy térségi integrált szakképzési központot hoz létre komplex kínálattal azoknak, akik szakmát szeretnének tanulni, akik dolgoznak valahol, de továbbképzésre van
szükségük, vagy azoknak, akik
szakmai továbblépésre vágynak
és azoknak, akik a változás miatt
kényszerülnek a tanulásra 
mondta elöljáróban dr. Birkner
Zoltán. Hozzátette, ezzel az
együttmûködéssel az egész felnõttképzési portfóliót le tudják
fedni a jövõben Nagykanizsán és
a környékén egyaránt.
 A felnõttképzésnek köszönhetõen olyan lehetõséget kapnak a
városban és környékén élõk, hogy
tovább- és át tudják képezni magukat, vagy éppen új szakmát sajátít-

hatnak el  ezt már Dénes Sándor
polgármester mondta. Hozzátette,
minél több lábon állunk annál több
lehetõségünk van. Egész életen át
kell tanulni, melyhez az együttmûködés által biztosított lesz a lehetõség.
Végh Andrea, a Pannon Egyetem Felnõttképzési Intézet vezetõje kiemelte, a cégeknél az új technológiák megjelenésével is nagyon fontos az, hogy továbbképzések legyenek. De nem csak ezeket
az OKJ-s képzéseket kínálják, hanem azokat is, melyek késõbb a
környezõ cégektõl igényként fel-

merülnek. Az igényeknek megfelelõen majd tovább szélesítik a palettát.
Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK vezetõje hozzátette, 2010
óta akkreditált felnõttképzõ-intézmény a TISZK, évente ezer felnõtt
végez náluk valamilyen képzést,
mely lehet OKJ-s képzés, továbbképzés vagy átképzések. Elsõdlegesen gépész, illetve kereskedelem
terén vannak szakmai képzéseik,
ezzel az együttmûködéssel azonban bõvül a kör, új területeket kapcsolnak be.
 Szeretnénk néhány éven belül
megduplázni azoknak a felnõtteknek a számát, akik Nagykanizsán
felnõttképzésben vesznek részt. A
jövõben a TISZK képzési palettája mellett informatikai, közgazdasági, környezetvédelmi, illetve
vízgazdálkodási, üzleti adminisztrációs és egyéb területek felé nyitunk  zárta a sajtótájékoztatót a
kampusz igazgatója. Ezek a szakmák technikus alatti szinteket jelentenek. Szeptemberre a tervek
szerint akár tíz új képzést is bevezethetnek a piaci igények függvényében.
V.M.

Kanizsa is a KETOSZ tagja lett
Ismételten megszervezték a
KETOSZ-t, a Tata város Önkormányzati Hivatalában a Kerékpáros Települések Országos Szövetsége (KETOSZ) éves közgyûlését. Elnökké Békés város polgármesterét, Izsó Gábort választották. A korábbi taglétszám 21rõl 23-ra bõvül az idei évben,
ugyanis a közgyûlés a tagjai közé választotta Nagykanizsa és
Sándorfalva településeket.
A szövetség célja, hogy a kerékpáros létesítményekkel bíró

települések pozitív gyakorlatának népszerûsítésével felhívja
a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedés megvalósítására a további települések
csatlakozásának elõsegítése érdekében. Fontos feladatnak
tartja a szövetség a kerékpárlopások elleni tevékenységet, új
nemzetközi kerékpáros nyomvonalak kialakítását a keletnyugati irányban, továbbá a
kerékpárosbarát szolgáltatók
támogatását is szorgalmazni
kívánja.
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Díjazták a kiváló diákokat és tanáraikat

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Általános Iskola. Passáné Bolf
Mária. Nagykanizsai Kõrösi
Csoma
Általános
Iskola.
Szabóné Burcsi Ágota, Rozgonyi
Úti Általános Iskola. Sziva László, Zalakomári Általános Iskola.
Varga Gábor, Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Bolyai Tagintézmény.

A Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Önkormányzata által
szervezett hagyományos tanévzáró rendezvényre került sor a
Medgyaszay Házban, ahol a
nagykanizsai általános és középiskolák kiváló tanulmányi eredményt elért tanulóit és felkészítõ
tanáraikat ünnepelték.
 Nagy öröm számomra, hogy
ismét megtölthettük a színháztermet. Ez azt bizonyítja, hogy Nagykanizsa intézményeiben kiváló, elismerésre méltó nevelõ, oktató
munka folyik  ezekkel a szavakkal nyitotta meg a rendezvényt Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. A kiváló eredmény pedig több összetevõbõl
adódik. Szükséges a nyitott és érdeklõdõ diák, másrészrõl a segítõ
pedagógus, aki segít a diákoknak a
célhoz vezetõ lépcsõk megmászásában. De az iskolának és a családnak is meghatározó szerepe van.
 Büszke vagyok mindannyiukra, minden elismerés az önöké 
mondta Dénes Sándor.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa
és térsége országgyûlési képviselõje is megköszönte a pedagógusok áldozatos munkáját, hogy szabadidejüket is arra szentelték,
hogy a diákok kiváló eredményeket érjenek el. A díjakat Tomity
Mária, a Nagykanizsai Tankerület
igazgatójának köszöntõje után adták át.

Az elismerõ okleveleket Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ
és Tomity Mária tankerületi igazgató nyújtotta át a következõ pedagógusoknak:
Bekõ Veronika, Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Alapfokú
Mûvészeti Iskola. Csordás Krisztina, Királyi Pál Általános Iskola
Szepetnek. Csõgör Csabáné,
Galamboki Általános Iskola. Dr.
Bartókné Tóth Edit, Nagykanizsai Kõrösi Csoma Általános Iskola Péterfy Tagintézmény. Erdõs Gábor, Batthyány Lajos
Gimnázium. Gönczné Bognár
Ibolya, Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. Horváth Krisztina,
Hevesi Sándor Általános Iskola.
Horváthné
Nagy
Elvira,
Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola. Jakabfi Ferencné, Palini Általános Iskola. Kisgyura
Jánosné, Szivárvány Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI. Kiss-Plánder
Krisztina, Gelsei Weöres Sándor
Általános
Iskola.
Kiszelák
Istvánné, Miklósfai Általános Iskola.
Krampek
Mihályné,
Kiskanizsai Általános Iskola.
Kuti Gabriella, Zalaszentbalázsi
Petõfi Sándor Általános Iskola.
Lang Andrea, Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola.
Lenkovics Mónika, Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium Csapi. Molnár Józsefné,
Murakeresztúri Zrínyi Miklós

(Név, verseny megnevezése,
eredmény, felkészítõ pedagógus.)
Kiskanizsai Általános Iskola:
Somogyi Csaba: VII. Táltos világ Népmese- és Népballada Elõadói Találkozó, IV., Daniné
Rádóczi Erika. Vugrinecz Alex:
VII. Táltos világ Népmese- és
Népballada Elõadói Találkozó,
ezüst, Regösök húrján országos
vers- és prózamondó verseny,
ezüst, Zsoldosné Major Ilona.
Vugrinecz Kinga: VII., Táltos világ Népmese- és Népballada Elõadói Találkozó, ezüst, Regösök
húrján országos vers- és prózamondó verseny, ezüst, VIII. Nagy
Gáspár vers- és prózamondó verseny, ezüst, Zsoldosné Major Ilona. Vugrinecz Kíra: VII. Táltos
világ Népmese- és Népballada
Elõadói Találkozó, bronz, Zsoldosné Major Ilona. Lévai Noémi,
Horváth Petra, Erdélyi Kristóf,
Hanusz Áron: Bolyai Matematikaverseny, 7. helyezés, Krampek
Mihályné.
Miklósfai Általános Iskola:
Balogh Anna, Bertók Lili, Szabó
Rita: XV. Balogh János Kárpátmedencei Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny, 8. helyezés, Csordásné Gál Izabella,
Kiszelák Istvánné.
Hevesi Sándor Általános Iskola:
Dobos Kristóf: Jedlik Ányos
Országos Fizikaverseny, 7. helyezés, Gregász László Andrásné.
Krasznai Borbála Lilla: Curie Kémiai Emlékverseny, 20. helyezés,
Varga Gábor Jánosné.
Batthyány Lajos Gimnázium:
Ferencz Orsolya: II. Nemzetközi magyar nyelvû matematika
verseny, dicséret (11. hely), Országos Csokonai Alapmûveleti
Verseny, 15., Zrínyi Ilona mate-

matikaverseny, 47., Tolnai Horváth Ágnes. Hosznyák Bálint,
Kele Marcell, Kiss Hunor, Makrai Olivér: Bolyai matematika
csapatverseny, csapatban 18.
hely, Márfi Kornélia, Tolnainé
Horváth Ágnes. Szente Tamás:
Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, 9., Tolnainé Horváth
Ágnes. Marton Júlia Kata, Salamon Dóra, Silló Kinga, Curie
környezetvédelmi emlékverseny,
csapatban 9. hely, Bagarusné
Szabó Katalin. Koós Márton:
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 15.,
Hermanné Tóth Erika, Herman
József. Lennert Tamara, Logo
Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 19., Hermanné Tóth Erika. Szente Péter:
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 14.,
Hermanné Tóth Erika, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 23.,
Márfi Kornélia. Csertán András:
Varga Tamás matematikaverseny,
1., Erdõs Gábor, Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi
Verseny, 3., Erdõsné Németh Ágnes, Nemes Tihamér Országos
Számítástechnikai Verseny, 14.,
Pangea Tehetségkutató Matematikaverseny, 3., Erdõs Gábor.
Põcze Barnabás: Nemes Tihamér
Országos Számítástechnikai Verseny, 15., Erdõsné Németh Ágnes, Kele Krisztián. Schmidt Balázs: Nemes Tihamér Országos
Számítástechnikai Verseny, 20.,
Erdõsné Németh Ágnes, Kele
Krisztián. Sulan Ádám: Varga
Tamás matematikaverseny, 1.,
Erdõs Gábor, II. Nemzetközi magyar nyelvû matematika verseny,
dicséret. Jánoki Georgina: Logo
Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny, 10., Erdõsné
Németh Ágnes, Hermanné Tóth
Erika, Lóczy Lajos országos
földrajzverseny, 18., Alexa Péter.
Busa Máté: Nemzetközi Magyar
Matematika Verseny, 1., Erdõs
Gábor, Arany Dániel matematikaverseny, 3. díj, Nemzetközi
Kenguru matematikaverseny, 20.
Szinyéri Bence: Logo Országos
Számítástechnikai Tanulmányi
Verseny, 7., Erdõsné Németh Ágnes, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 9., Erdõs Gábor. Balázs
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Enikõ, Busa Máté, Szinyéri Bence, Szokoli Mátyás: Bolyai matematika csapatverseny, csapatban
7. hely, Erdõs Gábor. Traub Sándor: Curie Kémia Emlékverseny,
15., Dénes Sándorné. Micsinai
Dominik: Kazinczy szépkiejtési
verseny, Kazinczy-díj? Baloghné
Harkány Judit. Takács Petra:
Less Nándor földrajzverseny,
10., Alexa Péter. Horváth Lóránt:
Less Nándor földrajzverseny, 4.,
Alexa Péter, Lóczy Lajos országos földrajzverseny, 3., Nemes
Tihamér OITV  alkalmazás kategória, 21., Herman József. Gál
Gábor: OKTV történelem, 11.,
Alexa Péter, OKTV informatika
I., 22., Herman József. Karavidaj
Edita, Nagy Diána, Gál Gábor:
Gloria Victis történelmi vetélkedõ, csapatban 3. hely, Alexa Péter. Sajni Eszter Ramóna: OKTV
történelem, 15., Andl Melinda.
Erdõs Márton: OKTV informatika II., 1., Erdõsné Németh Ágnes, OKTV matematika II., 14.,
Zsovár Anita, Erdõs Gábor,
Nemzetközi Magyar Matematika
Verseny, különdíj, Informatika
diákolimpiai válogató, 1. hely,
Erdõsné Németh Ágnes. Gerõ
László, Herman Adél, Veszelyi
Krisztina Nóra: Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedõ, csapatban 6.
hely, Martonné Pálfalvi Katalin.
Zsohár Borbála, Veszelyi Krisztina Nóra: Földgömb VII. Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny, csapatban 4. hely, Gaál
Mercédesz, Alexa Péter. LukácsBorbély Péter: OKTV matematika II., 21., Erdõs Gábor, Lábodi
Gyöngyi, Nemzetközi Kenguru
matematikaverseny, 13., Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, dicséret. Porgányi Márk:
OKTV informatika II., 25.,
Erdõsné Németh Ágnes, Nemzetközi Kenguru matematikaverseny, 9., Erdõs Gábor, Lábodi
Gyöngyi, Zrínyi Ilona matematikaverseny, 23.. Gelsei Zsófia,
OKTV dráma, 9., Dr. Hámori
Zsoltné. Sgánetz Bence: OKTV
informatika II., 11., Erdõsné Németh Ágnes. Horváth Lilla:
OKTV dráma, 16., Dr. Hámori
Zsoltné. Vidosics Dóra: OKTV
francia nyelv I., 20., Fodorné
Koller Zsuzsánna.
Nagykanizsai Kõrösi Csoma
Sándor Általános Iskola Péterfy
Tagintézmény:
Gawin Balázs, Müller Péter, Németh Edit, Balla Máté: Országos
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Ver-

seny, 5. helyezés, Sánta Zoltán.
Gawin Balázs, Szabó Attila, Boros
Boglárka, Farkas Csenge, Pálinkás
Kíra: Elsõsegélynyújtó Verseny
országos döntõ, 14. helyezés, Fábián Andrásné.
Rozgonyi Úti Általános Iskola:
Ágoston Barbara, Alapmûveleti
Matematikaverseny
országos
döntõ, Marcali, 7. helyezés,
Szabóné Burcsi Ágota. Németh
Márton, Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntõ, Pécs, 13.
helyezés, Kenguru Matematikaverseny, 9. helyezés, Szabóné
Burcsi Ágota. Ágoston Barbara,
Németh Márton, Merencsics Martin, Bujtor Dániel: Bolyai Matematika Csapatverseny országos
döntõ, Budapest, 11. helyezés,
Szabóné Burcsi Ágota. Szekeres
Jázmin: A Költõ Hazatér országos versmondó verseny, Vasvár,
1. helyezés, Szermek Tímea. Magyar Máté, Sinkovics Tamás, Horváth Máté: Curie Környezetvédelmi Emlékverseny, 16. helyezés,
Ácsné Schein Zsuzsanna. Cseke
Viktor: Kerékpáros Iskola Kupa
közlekedésismereti verseny országos döntõ, 12. helyezés,
Horányiné Szücs Ildikó.
Zrínyi Miklós  Bolyai János
Általános Iskola Bolyai Tagintézménye:
Csermák Ádám Barna: Curie
Kémia Emlékverseny, 5. helyezés,
Hevesy György Országos Kémiaverseny, 23. helyezés, Varga Gábor. Kiss Alexandra: Nagy Gáspár
VII. Vers- és Prózamondó Országos Verseny, 1. helyezés és arany
minõsítés, Dr. Kupóné Gasztonyi
Edit. Göntér Márk Dávid: Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny,
2. helyezés, Horváth Júlia Éva.
Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Alapfokú Mûvészeti Iskola:
Horváth Bálint Máté: XIII.
Országos Lubik Imre Trombitaverseny, IV. díj, Tatár Csaba,
Kollonay Zoltán. Szente Tamás:
XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny, 4-17. helyezés, Tatár Csaba, Kollonay Zoltán. Billege
Barnabás: II. Országos Jazz- Zenei Verseny, III. díj, Vámos Béla. Sipos Jázmin: III. Országos
Elektroakusztikus Zenei Verseny, IV. díj, Tolnainé Demeter
Csilla. Császár Péter János: III.
Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, II. díj, Tolnainé Demeter Csilla. Czémán Domonkos, III. Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, I. díj,
Baráth Zoltán. Dér Dávid: III.

Országos Elektroakusztikus Zenei Verseny, I. díj, Baráth Zoltán. Pusztai Tamás: III. Országos
Elektroakusztikus Zenei Verseny, I. díj, Baráth Zoltán. Vass
Veronika: VI. Országos Festészetverseny, eredménye az elsõ
tíz között van, Bekõ Veronika.
Dr. Mezõ Ferenc  Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ Iskola:
Németh Boglárka Marcella
:Országos szakmai Tanulmányi
Verseny, 10. hely, Fésûs Sarolta,
Minorics Piroska, Csizmadia
Rózsa, Dr. Papp Judit. Szántó
Alexandra: Országos Gyorsíró-,
gépíró-, és szövegszerkesztõ
verseny magyar nyelvû gépírás
ifjúsági kategória, 19. hely, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és
szövegszerkesztõ verseny angol
nyelvû gépírás ifjúsági kategória: 20. hely, Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztõ verseny német nyelvû
gépírás ifjúsági kategória: 8.
hely, Kalmár Izabella Tímea.
Szõke
Richárd:
Országos
Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztõ verseny magyar
nyelvû gépírás Tanuló I. kategória, 7. helyezés, Országos
Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztõ verseny angol nyelvû gépírás Tanuló I. kategória:
8. hely, Országos Gyorsíró-,
gépíró-, és szövegszerkesztõ
verseny német nyelvû gépírás
Tanuló I. kategória: 6. hely,
Kalmár Izabella Tímea. Gerencsér Fanni: Országos Gyorsíró-,
gépíró-, és szövegszerkesztõ
verseny angol nyelvû gépírás ifjúsági kategória: 15. hely, Kalmár Izabella Tímea. Horváth
Gergõ: Országos Gyorsíró-,
gépíró-, és szövegszerkesztõ
verseny angol nyelvû gépírás
Tanuló I. kategória, 7. helyezés,
Kalmár Izabella Tímea. Székely
Attila: Országos Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztõ verseny angol nyelvû gépírás Tanuló I. kategória: 20. hely, Kalmár
Izabella Tímea. Túri Barbara:
Országos Gyorsíró-, gépíró-, és
szövegszerkesztõ verseny német
nyelvû gépírás ifjúsági kategória, 13. helyezés, Országos
Gyorsíró-, gépíró-, és szövegszerkesztõ Bajnokság Szövegszerkesztés ifjúsági kategória: 2.
helyezés, Országos Gyorsíró-,
gépíró-, és szövegszerkesztõ
verseny magyar nyelvû gépírás
ifjúsági kategória, 5. helyezés,
Kalmár Izabella Tímea.
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Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Cserháti Tagintézmény:
Aradi Róbert: Implom József
Középiskolai helyesírási verseny,
országos 5., Kálovics József. Völgyesi Áron: Gépészeti alapismeretek, 16., Országos Mûszaki Tanulmányi Verseny Gépipari I. csoport,
6., György Gyula, Nagy László.
Molnár Balázs: Gépészeti alapismeretek, 19., Nagy László. Kozári
Tibor: Gépészeti alapismeretek,
20., Országos Mûszaki Tanulmányi Verseny Gépipari I. csoport, 8.,
Nagy László. Gál Dániel: Gépészeti alapismeretek, 23., Nagy
László. Tóth Gergõ: Országos Mûszaki Tanulmányi Verseny Gépipari II. csoport, 5., György Gyula,
Nagy László, Pálfi Tamás. Tóth
Kristóf Gyula: Országos Mûszaki
Tanulmányi Verseny Gépipari II.
csoport, 7., György Gyula, Nagy
László, Pálfi Tamás. Korcsmáros
Barna: Országos Mûszaki Tanulmányi Verseny Gépipari II. csoport, 10., György Gyula, Nagy
László, Pálfi Tamás. Zalavári Csaba: Országos Mûszaki Tanulmányi
Verseny Elektronikai II. csoport,
2., Angyalosi András, Tukacs Attila. Mód László: Országos Mûszaki
Tanulmányi Verseny Elektronikai
II. csoport, 3., Angyalosi András,
Tukacs Attila, XIV. Országos
Mikrovezérlõ Alkalmazói Verseny,
8., Török Miklós, Tukacs Attila.
Pál Marcell Márk: Országos Mûszaki Tanulmányi Verseny Elektronikai II. csoport, 5., Angyalosi
András, Tukacs Attila, XVIII. Országos Elektronikai Konstrukciós
verseny, 3., Török Miklós, XIV.
Országos Mikrovezérlõ Alkalmazói Verseny, döntõ 6., Török Miklós, Tukacs Attila. Szalai Marcell
Gábor: Országos Mûszaki Tanulmányi Verseny Elektronikai II.
csoport, 9., Angyalosi András,
Tukacs Attila. Csököly Mátyás:
Szakma Kiváló Tanulója Verseny
Gépi forgácsoló szakképesítés, országos 7., Kertész György,
Szlávecz János, György Gyula.
Török Milán: Kenguru Matematika
Verseny (országos), 7., Tóthné Piriti Zsuzsanna. Weiner Dániel: Kenguru Matematika Verseny (országos), 8., Egerváriné Papp Eleonóra.
Aradi Róbert, Hervai Dávid
Dominik: Mobilalkalmazás fejlesztõ országos csapatverseny, 4-10.
hely, Gábris Jácint. Széphegyi Dániel, Aradi Róbert, Hervai Dávid
Dominik: Pendroid androidos országos programozási csapatverseny,
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
döntõ 5., Gábris Jácint. Hajmási
Bálint, Jakab Péter, Zalavári Csaba: Pendroid androidos országos
programozási csapatverseny, döntõ 10., Tanczenberger Szilvia.
A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
Zsigmondy  Széchenyi Tagintézmény:
Tombor Klaudia: Szakma
SZTÁR országos döntõ, 1. helyezés, Patonai Katalin, Angyalosi
Miklósné. Hegedüs Nanetta Brigitta: Szakma SZTÁR országos
döntõ, 2. helyezés, Patonai Katalin, Angyalosi Miklósné. Papp Valéria: Szakma SZTÁR országos
döntõ, 3. helyezés, Patonai Katalin, Angyalosi Miklósné. Oszkó
Edina: AJKP országos tantárgyi
döntõ magyar nyelv és irodalom,
1. helyezés, Partiné Pataki Gabriella, Vörös Katalin, AJKP országos tantárgyi döntõ matematika,
2. helyezés, Pergerné Rábaközi
Szilvia. Haracsi István: AJKP országos tantárgyi döntõ magyar
nyelv és irodalom, 2. helyezés,
Partiné Pataki Gabriella, Vörös
Katalin. Kalló Sarolta: AJKP országos tantárgyi döntõ magyar
nyelv és irodalom, 3. helyezés,
Partiné Pataki Gabriella, Vörös
Katalin. Orsós Richárd: AJKP országos tantárgyi döntõ magyar
nyelv és irodalom, negyedik, Vörös Katalin. Horváth Gyula, AJKP
országos tantárgyi döntõ matematika, negyedik, Hajasné Harsányi
Andrea. Hunyadi Diána: AJKP országos tantárgyi döntõ matematika, ötödik, Hajasné Harsányi
Andrea.

2015. június 18.

A vidéki turizmus fejlesztése a cél
A közgyûlésen elfogadták az
Interreg Europe Programban
történõ pályázati részvételre vonatkozó javaslatot. Városunk
partnerként pályázik a vidéki turizmus versenyképességének fejlesztésére irányuló programra.
A projekt célja a vidéki turizmus
versenyképes fejlesztéséhez szükséges nemzetközi tapasztalatok
megszerzése és azok adaptálása,
ezzel együtt a helyi KKV-k és turisztikai szervezetek felkészítése,
valamint egy konkrét fejlesztési

projekt megalapozása. A pályázat
eredményeként városunk és a turisztikai térség átfogó, a városok
nemzetközi tapasztalatokra építõ
akció-tervre tehetne szert, amelynek alapján a konkrét fejlesztési
projektek elindíthatóak, illetve
amelynek segítségével újabb pályázati források válnak elérhetõvé.
A projekt megvalósítása két fázisban történne, ugyanis míg a tartalmi kivitelezés 1-3 évet venne
igénybe, addig a további két éves
idõszak során az elért eredmények
monitorozása zajlana. A pályázatot

június és július hónapokban készítenék elõ.
Nyertes projekt esetén a teljes
projektköltség 1,5  2,5 millió euró,
melybõl a vezetõ partner költségvetése 300-450 euró. A támogatás intenzitása 85 százalék, melyet várhatóan 10 százalékos nemzeti társfinanszírozás egészít ki. A széles
partnerségbe 5-6 ország tartozik
majd, 10 partnerszervezettel, köztük például Hollandia, Franciaország, Ausztria és Görögország
V.M.

Nagyobb együttmûködést várnak el
a gyalogosoktól a körforgalomban
A Huszti téri körforgalommal
kapcsolatban mondta el észrevételét közgyûlési interpellációjában Horváth Jácint önkormányzati képviselõ. Azt kérdezte Dénes Sándor polgármestertõl,
hogy közlekedéstechnikai elemzéssel lehetne-e valamiféle megoldást találni annak érdekében,
hogy reggel 8 óra tájban és délután 4-5 óra között gyorsabban
tudjanak áthaladni a gépjármûvezetõk a körforgalmon.
 A Huszti téri körforgalom a
városközpont rekonstrukciójának
elsõ ütemében valósult meg 2010ben. A körforgalmú csomópontok
áteresztõ képessége általában kedvezõbb a jelzõlámpás irányítású-

nál, ennek ellenére a Huszti téren
valóban jelentõs torlódások tapasztalhatók. A helyzet a környezeti adottságokat és korlátokat figyelembe véve más megoldásokkal sem lenne kedvezõbb  olvasható a polgármesteri válaszban.
A Huszti tér a belváros keleti kapuja, és fontos összeköttetést jelent
a nagy lakosságszámú keleti városrésszel, valamint a kereskedelmi
egységekkel teli északkeleti városrésszel. Mindezért az átlagosnál jóval nagyobb forgalmat szükséges
lebonyolítania, ráadásul a közeli
közintézmények miatt a gyalogos
forgalma is jelentõs. Körforgalmak
esetében ez utóbbi jelentõsen befolyásolja a csomópont teljesítõképességét. Több szakmai fórumon is el-

hangzott, hogy a körforgalmakban a
jármûforgalom gyorsabb áthaladását az segíthetné leginkább, ha a
gyalogosok is együttmûködõbbek
lennének. Ugyanis a szünet nélküli
folyamatos gyalogos átkelés okozza
legnagyobb mértékben a feltorlódást. Mindez persze nehezen befolyásolható. Ez a jelenség más településeken is problémát jelent.
Összességében az állapítható
meg, hogy a Huszti téri körforgalom közlekedési állapota a környezeti adottságoktól függ, és a gazdaságtalan mûszaki beavatkozásokat leszámítva, jelenleg nem találtak olyan megoldást, ami javíthatna a forgalmi helyzeten.
B.E.

Játszótér és focipálya-felújítás:
megvizsgálják a lehetõségeket
A szülõk kérését tolmácsolva,
a Táncsics téri lepusztult játszótérre és focipályára hívta fel közgyûlési interpellációjában a testület figyelmét Gábris Jácint önkormányzati képviselõ.
Mint mondta, a szülõk elsõsorban
a talaj eligazításához kérnek segítséget, hogy alkalmassá váljon a sportolásra a terep. Emellett a kapukra is
ráférne a festés  tette hozzá, és örülnének akár a használt kapuhálóknak
is, mert szeretnék rendeltetésszerûen
használni a pályát.

 A közhasználatú játszóterek
csak az érvényben lévõ elõírásoknak megfelelõen, minõségi tanúsítvánnyal rendelkezõ játszóeszközök
telepítésével létesíthetõk, a meglévõ játszóeszközök (hinta) felújítása
is ezen elõírások figyelembe vételével történhet  állt Dénes Sándor
polgármester válaszában.  Az önkormányzatnak az a célja, hogy minél több megfelelõ színvonalú játszótér és sportpálya kerüljön kialakításra Nagykanizsa közterületein.
A város közigazgatási területén lévõ 56 játszótér karbantartása, ját-

szóeszközeinek szabványosítása
minden évben nagy anyagi terhet
jelent az önkormányzat számára. A
focipálya egyenetlenségeinek javítása szintén jelentõs költségû, komolyabb kivitelezõi munkát igényel. A focipálya és a játszótér felújítását a polgármester is fontosnak
tartja. A felújítás lehetõségét megvizsgálják, és amennyiben az idei
évi költségvetésben a közgyûlés fedezetet biztosít rá, úgy megteszik a
szükséges elõkészítéseket.
B.E.
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Kerékpárral is vigyázzunk egymásra!

Többször, több fórumon, több
éve elhangzik az a kijelentés, hogy
Magyarországon a kerékpározás reneszánszát éli. Az elmúlt tíz évben több évtizedes kihagyás után - ismételten felfedeztük a kerékpárt.
Egyesek sporteszközként, mások
napi közlekedésre használják és
vannak, akik így kímélik a környezetet. A közúti közlekedés során
azonban mindenkinek szabályosan
felszerelt kerékpárral, a KRESZ
szabályait betartva kell közlekedni
azért, hogy biztonságban hazaérjen.
A kötelezõ felszereléseken túl léteznek olyan eszközök is, melyek használata ajánlott, a kerékpáros biztonsága érdekében.
A kerékpár vezetõje is a közlekedés
egyenrangú résztvevõje, jogait és kötelezettségeit a KRESZ szabályozza. Ennek ellenére ma Magyarországon nem
létezik szervezett oktatás a kerékpárral
közlekedõk számára. Azonban mindenkinek elemi érdeke az, hogy elsajátítsa
a KRESZ szabályait, hiszen egy esetleges balesetet követõen azok betartását
számon kéri a hatóság még akkor is, ha
a kerékpáros jelenleg külön engedély
nélkül vehet részt a közlekedésben.
Jelen cikksorozattal ezen szabályok, elõírások, de akár az ajánlások ,
hasznos tudnivalók ismertetésével
szeretnénk hozzájárulni a biztonságos
közlekedéshez.
A kerékpárt fel kell szerelni
A kerékpár kötelezõ felszereléseit
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tartalmazza. . Ezekkel minden esetben
fel kell szerelni a közúti forgalomban
használt kerékpárt, a biztonságos közlekedés érdekében.
w könnyen kezelhetõ, megbízható
kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében nem akadályozza a
kerékpár egyéb kezelõszerveinek mûködtetését,
w két, egymástól függetlenül mûködtethetõ, száraz és nedves idõben
egyaránt hatásos fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az elsõ, a másik a
hátsó kerékre hat,
w hangjelzõ berendezéssel, amely
csak csengõhangot adhat,
w egy elõre fehér vagy kadmium
sárga fényt adó, sötétben, tiszta idõben

legalább 150 méter távolságról látható
lámpával (elhelyezhetõ a kerékpárt
hajtó személyen is),
w egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta idõben legalább 150 méter
távolságról látható helyzetjelzõ lámpával (elhelyezhetõ a kerékpárt hajtó
személyen is),
w elõl egy fehér, hátul egy vagy két piros színû, szimmetrikusan elhelyezett,
nem háromszög alakú fényvisszaverõvel,
w legalább az elsõ keréken, legalább 2 db, egy átmérõ mentén elhelyezett borostyán sárga színû, mindkét
oldal felé hatásos oldalsó fényvisszaverõvel (küllõprizmával). A küllõprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két oldalon fehér fényvisszaverõ körgyûrû felület is a kerékpántok
közvetlen közelében,
w a világító berendezések által kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet,
w a kettõnél több kerekû és 0,80 méternél szélesebb kerékpárt mindkét oldalon fel kell szerelni az elõbb (a 4-6
pontokban) említett világító vagy fényjelzõ berendezésekkel (ezek a berendezések a jármû legszélsõ pontjától 0,15
méternél távolabb, egymáshoz pedig
0,60 méternél közelebb nem lehetnek),
w a kerékpár világító és fényjelzõ berendezéseit úgy kell elhelyezni, hogy az
elsõ és a hátsó lámpák az úttesthez 0,35
méternél közelebb, és az úttesttõl 2,00
méternél távolabb ne legyenek,
w az elsõ és a hátsó fényvisszaverõk
az úttesthez 0,35 méternél közelebb,
az úttesttõl 0,90 méternél távolabb ne
legyenek,
w az oldalsó (borostyán sárga színû)
fényvisszaverõ (küllõprizma) távolsága a
kerékabroncstól 0,10-0,15 méter legyen.
A kerékpárt fel szabad szerelni
w oldalán borostyán sárga,
w mindkét oldali lábpedálon elõl és
hátul borostyán sárga fényvisszaverõvel, továbbá
w a kerékpár bal oldalán, hátul elhelyezett, személlyel vagy tárggyal való
ütközéskor visszahajló szélességjelzõvel, amely elõre fehér, hátra piros színû fényvisszaverõt tartalmaz (behajtható kivitelû is lehet),
w szélességjelzõ felnyitott állapotban a kerékpár hosszirányú függõleges felezõsíkjától balra 0,30-0,40 méterre és az úttest szintjétõl 0,35-0,90
méterre legyen.
Gyermekülés
A kerékpárra gyermekülés olyan
módon szerelhetõ fel, hogy az ülés és
a rajta ülõ gyermek a vezetõt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, a
kerékpár világító- és jelzõberendezéseit ne takarja. Az ülésfelület súlypontjának a jármû hosszanti függõleges szimmetriasíkjában, a tengelysíkok között kell elhelyezkednie.
A vezetõ háta mögött közvetlenül elhelyezett gyermekülés azzal a feltétel-

lel megengedett, hogy háttámlával és a
gyermek méretére beállítható, általa ki
nem kapcsolható, a kibújást minden körülmények között megakadályozó utas
visszatartó rendszerrel van ellátva.
Az üléshez kapaszkodót és lábtartót
is fel kell szerelni, és a konstrukciónak
meg kell akadályoznia, hogy a gyermek lába a kerékkel érintkezésbe kerülhessen. Az ülés, a kapaszkodó és a
lábtartó nem lehet összefüggésben a
kormányzott kerékkel, valamint az azzal együtt elforduló szerkezettel.
Kerékpár utánfutó
A kerékpárhoz kapcsolható legfeljebb
0,70 méter széles és legfeljebb 70 kilogramm össztömegû, egy kerekû vagy egytengelyû, két nyomon futó vontatmány (kerékpár utánfutó). A kerékpár utánfutót fel
kell szerelni hátul egy, az utánfutó középsíkjában, vagy attól balra, az úttest szintje
felett legalább 0,35 méter és legfeljebb 0,60
méter magasságban elhelyezett piros színû,
háromszög alakú  a pótkocsira elõírt 
fényvisszaverõvel, valamint a kerékpárra
elõírt hátsó helyzetjelzõ lámpával.

Az önálló energiaforrással rendelkezõ és dinamóval szerelt lámpákat
kivéve a kerékpár utánfutó hátsó helyzetjelzõ lámpája elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy bekapcsolása a kerékpár hátsó helyzetjelzõ lámpáját kikapcsolja.
A kerékpár utánfutót fel szabad
szerelni elõl az utánfutó középsíkjától
balra és jobbra szimmetrikusan, az
utánfutó széleitõl 150 mm-re nem távolabb, az úttest szintje felett legalább
0,35 méter és legfeljebb 0,90 méter
magasságban kettõ, nem háromszög
alakú fehér színû fényvisszaverõvel.
Az önálló energiaforrással rendelkezõ lámpákat kivéve a kerékpár lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lenni, hogy a lámpák együtt
legyenek be- és kikapcsolhatók.
Láthatóság = biztonság
Az ajánlott  illetve itt kerülnek említésre a bizonyos esetekben kötelezõ,
egyébként csak ajánlott  felszerelések a
kötelezõ tartozékokon túl is fokozzák a
kerékpárral közlekedõk biztonságát. A bicikli biztonsági felszereltsége, a látható-
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ság mindenkinek saját, jól felfogott érdeke. A Látni és látszani szlogen betartása
elsõdleges szempont biciklizés közben.
A fényvisszaverõ ruházat viselése lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz
látási viszonyok között kötelezõ. Azonban nem tiltott az ilyen felsõruházat (mellény, dzseki, átvetõ) más körülmények
között történõ használata sem, elõsegítendõ azt, hogy a közlekedés többi résztvevõje idõben észlelje a kerékpárost.
Hasznos lehet a fényvisszaverõ szalag is, akár ruházaton, akár a kerékpáron. A szalagokat a karra helyezve sötétben vagy rossz látási körülmények
között az irányjelzést is kellõ idõben
észlelhetõvé tudjuk tenni.
Kerékpározás közben a fentieken
kívül még egyéb fényvisszaverõ eszközökkel is (matricák, lógó prizmák,
táskák, esõvédõ huzatok) láthatóvá
tudjuk tenni magunkat.
A sisak a másik felszerelési tárgy,
amely nem mindig kötelezõ. Ha a kerékpáros sisakot visel és utast nem szállít, lakott területen kívül max. 50 km/h
sebességgel haladhat, sisak nélkül legfeljebb 40 km/h a megengedett maximális sebesség. Míg a fényvisszaverõ
eszközök a balesetek megelõzését segítik, a sisak egy esetleges esés, ütközés

közben óvja testi épségünket.
Egy jól használható, szabályosan
felszerelt kerékpár kincset ér a tulajdonos számára. Egy ilyen jármûvet
megéri egy masszív zárral vagy kerékpárlakattal óvni az illetéktelenektõl.
Ha mégis megtörténik a baj, célszerû
elérhetõ helyen tárolni a vázszámot.
Ha lefényképezzük a kerékpárt és az
arra szerelt tartozékokat, azzal szintén
megkönnyítjük a rendõrség dolgát.
***
A kerékpáron idõnként, de tavasszal
mindenképpen célszerû a fõbb alkatrészek átvizsgálása. Minden elindulás
elõtt érdemes az alábbi elemek használhatóságáról, mûködõképességérõl:
w gumik (profil, repedezettség, sérülések, légnyomás, szelepek);
w kerekek (egyenesfutás, csapágyak, küllõk);
w váltó (fokozatok, bowdenek, váltókarok mûködõképessége);
w fékek ( mûködõképesség, fékpofák/fékbetétek állapota, beállítása);
w nyereg beállítása/rögzítése;
w lámpák mûködõképessége, prizmák megléte, tisztasága, felülete.
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Kanizsa  Programajánló

Nyári napközis
táborok a
Nyitnikékben

2015. június 18.

Sörfesztivál: Deák Bill, Piramis, fúvósok

Erdei táborba invitál minden kedves érdeklõdõt a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola.
Idén két turnusba várjuk a fiatalokat. Helyszín: Nyitnikék
Erdészeti Erdei Iskola, Obornak.
ERDÕJÁRÓ TÁBOR
Idõpont: 2015. július 13-17.
Vegyes korosztálynak ajánljuk, alsósoknak, felsõsöknek,
akik szeretnek jó társaságban,
szép környezetben kézmûveskedni, játszani, kirándulni.
Klassz élmények, erdei séták,
agyagozás, kemencében sütés
vár rátok. A többi még titkos!
Jelentkezési határidõ: 2015.
július 6. (hétfõ) 12 óra

IFJÚ ERDÉSZ TÁBOR
Idõpont: 2015. augusztus 3-7.
Felsõsöknek és gimiseknek
ajánljuk, akiket érdekel az erdészek munkája, a természet, szeretik a hosszabb erdei túrákat és
a kihívásokat. A szakmai programok mellett itt is lesz kézmûves foglalkozás, lövészet, és
még sok más...
Jelentkezési határidõ: 2015.
július 27. (hétfõ) 12 óra
A táborok napközis jellegûek, a
táborozókat fél 8-kor kisbusszal
szállítjuk Nagykanizsáról Obornakra, és délután fél 5-re hozzuk
vissza Nagykanizsára. (Zalaerdõ
Központ, Múzeum tér 6.)
A tábor díja:
18.000 Ft/fõ/turnus szállítás
nélkül. (A szülõ hozza-viszi
Obornakra a gyermeket.)
23.000 Ft/fõ szállítással együtt
(Nagykanizsa, reggel a Múzeum
tér elõl indul a kisbusz 7.30-kor,
visszaérkezik 16.30-kor.)
Az árak tartalmazzák a napi
háromszori étkezést és a foglalkozások, programok költségét.
További információ: Povics
Noémi (povics.noemi@zalaerdo.hu, +36 (30) 511-3213)

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Negyedik alkalommal június
19-20-én rendezi meg a Kanizsa
Turizmusáért Egyesület Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei
Találkozót, amikor kulturális és
gasztronómiai élmények kavalkádja várja két napig az Erzsébet térre látogatókat. Több mint
50 fajta sört kóstolhatnak az érdeklõdõk  a részletekrõl sajtótájékoztatón számoltak be.
 Immáron negyedik alkalommal készülünk a sör és fúvószenei
fesztiválra, ami a legfiatalabb
nagyrendezvényünk, de eddig
minden évben nagy sikert aratott.
Bízom abban, hogy idén is így

lesz, hiszen Nagykanizsa a sörgyártásban európai hírû volt
kezdte a sajtótájékoztatót Dénes
Sándor polgármester.
 Pénteken négy órakor a programok sora a helyi produkciók bemutatásával kezdõdik. A Nagykanizsai
Ifjúsági Fúvószenekar mûködik
közre egy önálló mûsorral. Ezen kívül a Nagykanizsai Fúvószenekar
játszik még  mondta Tatár Csaba,
a Nagykanizsai Fúvószenekar vezetõje. Kiemelte, szombaton délelõtt hívogató zenéléssel kezdenek
városszerte. Délután játszik a Balaton M&K Fúvószenekar, a Karos
Fúvósegyüttes, a csurgói Fehérvári
József Fúvószenekar, a Körmendi

Városi Fúvószenekar és az ausztriai a Musikverein Schleinbach is.
Hozzátette, mindenki egy-egy önálló mûsorral lép fel, közben a tér
több pontján is szól majd a fúvószene. A program végén pedig a közel
220 zenész együtt fog játszani az
összes vendégkarmester váltott vezényletével.
 A sörsátorban lesz egy kisebb
színpad, ahol egészen késõ estig
lesznek produkciók. Két zenekar
lép fel, így pénteken az AB/CD zenekar, a Deák Bill Blues Band és a
Marching Jazz Band. Szombaton
este a Piramis együttes és a Loud &
Black szórakoztatja a közönséget 
tette hozzá Magyar Ferenc, a Kanizsa Turizmusáért Egyesület elnöke.
Az elnök hangsúlyozta, a fesztivál célja, hogy támogassák a nagykanizsai fúvósokat, és felhívják a
munkájukra a figyelmet, továbbá
lehetõséget biztosítsanak számukra a kapcsolataik mûködtetésére. A
korábbi évek hagyományainak
megfelelõen több mint 50 fajta sör
kapható majd a rendezvény ideje
alatt. A gyermekeket pedig szabadtéri gyermekjátékokkal és programokkal várják. Az elsõ korsó sört
Dénes Sándor csapolja majd pénteken 16 órakor az Erzsébet téren.
V.M.

Brumi, Ancsi a bacha(ta)Starok, aLatinívó
Akár rég rázod salsa, no meg
más latin zenékre, akár nem, ott
a helyed június 27-én, 14 órától,
a Honvéd Kaszinóban, ahol a
LatiNívó Salsa Klub szervez egy
különleges tánccal, a bachataval felvértezõ, megmeríttetõ
workshopot. Ha tudsz táncolni,
ha még nem  teljesen mindegy,
látogass el a táncos-tanos buliba.
A Kanizsai Tánc és Mozgásmûvészeti Egyesület berkein belül mûködõ LatiNívó Salsa Klub negyedévente hoz tetõ alá olyan programokat, amik nemcsak a tánc-tanulásról,
hanem a szórakozásról, a fergeteg
partykról is szólnak. A közelgõ, néhány hét múlva startoló workshopról a klub egyik vezetõségi
tagját, Simon Veronikát kérdeztük.
 Brunner Gábor és Véber Anna,
EB 5. helyezett, bachata tánc oktató
párost látjuk vendégül. Akiktõl természetesen nagyon sokat lehet tanul-

hatni a bachata-ról. Mindenkit szeretettel váruk a programra, akkor is, ha
ezidáig még nem kóstolt bele a kubai,
karibi  azaz, a latin táncokba. A továbbképzés után este, 9 órai kezdettel
pedig élõ (latin) zenés bulit tartunk, a
Lobo Latino zalaegerszegi formáció
közremûködésével  összegezte Simon Vera a június végi programot.

 Ám addig is szeretettel várunk
mindenkit, kedden és pénteken, 18
órától a Honvéd Kaszinóba, a salsabachata óráinkra. Nemcsak azokat,
akik régóta táncolnak. Hanem teljesen
kezdõket is, akik egyelõre, csak morfondíroznak a tánc-tanuláson.
Sz.Zs.
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Kanizsa  Finisben a javító

Megkezdõdött a mûszaki átadás
a Nagykanizsai Javítóintézetben

Ötezer köbméter beton, ezer
tonna vas és acél, 400 darab,
horganyzott huzalráccsal is ellátott nyílászáró, 3,5 hektárnyi területet kerítõ, 1,1 kilométernyi
huzalkerítés, szintén kilométernyi, borotvaéles pengékkel ellátott NATO-háló, közel 5 ezer
négyzetméter hasznos alapterület. Az ingatlant 10 ezer köbméter földel töltötték fel, hogy megszüntessék a mocsaras jellegét,
hogy kertészkedésre is alkalmas
legyen. Lesz is, hiszen gyümölcsös, zöldségeskert, néhány méhkaptár, illetve birka, kecske és
más, gondozásra szoruló háziállat is helyet kaphat majd a Camping utcai, impozáns épületkomplexum területén, amelyre a
legmodernebb biztonsági rendszerek és  a félszáz rendész és
gyermekfelügyelõ mellett  körzsámolyos, zoom-olható, éjjel is
látó kamera felügyel majd. A
Nagykanizsai Javítóintézet mûszaki átadásán jártam.
 A munkafolyamatokba igyekeztünk minél több dél-zalai, helyi vállalkozót bevonni  hangsúlyozta beszélgetésünk kezdetén
Magyari László, a Debreceni Javítóintézet igazgatója, aki egyben
a kanizsai intézet szakmai vezetõje is.  A Nagykanizsai Javítóintézet belsõ, épületgépészeti
munkáit a kanizsai Termoszerviz
Kft., a nyílászárók legyártását és
beszerelését a szintén nagykanizsai Premier Ablakvilág Kft., míg
az elektromos részek (erõsáram
és gyengeáram) beszerelését pedig a nagykanizsai Villtek Kft.
végezte. A biztonságtechnikai

eszközrendszer (zárak és kamerarendszer) telepítését egy olyan
akkreditált cég nyerte el pályázat
útján, amely büntetés-végrehajtási intézetek biztonságtechnikáját
is telepíti és szereli már hosszú
ideje.
 Még a tavalyi évben, 2014
februárjában történt meg a munkaterület átadása, amit a terület
megtisztítása, a szemét és törmelékhalmok elvitele, valamint a
cserje- és bozótirtás követett 
mondta a DH-Szerviz Kft. szakembere.  A területet úgy tettük
alkalmassá egy ilyen hatalmas tömegû épületkomplexum befogadására, hogy elõször 400 darab,
egyenként másfél méter átmérõjû
kútalapot készítettünk el, amelyek mindegyike 3 méter mélyen
került a talajba. Ez jelenti az alapot, ez tartja meg az épületegyüttest. Erre került egy úgynevezett
gerendarács: ez köti össze a kútalapokat, és ezen fekszenek a falak tulajdonképpen, ez akadályozza meg, hogy az épület a mocsaras talaj miatt megsüllyedjen.
Amikor ezzel elkészültünk, akkor
következett a falazás, betonozás,
vagyis az épület szerkezetének a
felállítása. Ez nagyjából 2014
szeptemberéig elhúzódott, amikor az idõjárás megállásra
kényszerített bennünket. A folyamatos esõzések miatt még a Principális-csatorna is megáradt,
amely miatt a Camping utcát le
kellett zárni. Nem kell különösebben ecsetelnem: sem az építõanyag, sem a daruk és egyéb, nehéz munkagépek  hetekig  nem
juthattak el az építkezési területre

 Az ajtók, ablakok rácsozatát
húzópróbák alá vetettük, így ellenõrizve le a teljes biztonságot. A rácsozatnál minden egyes dûbel úgy
van kialakítva és beépítve, hogy
szakítási próbákat végeztünk el jó
néhány helyen rajtuk  hangsúlyozta elöljáróban a legfontosabbat, a biztonságot górcsõ alá véve
Bátori Attila.  Az épületeket
közvetlenül egy 5 méter magas
téglakerítés veszi körül, kialakítva
így egy magasabb fokozatú, biztonsági zónát közvetlenül a lakókörletek szomszédságában. A téglakerítés vasbeton pillérekkel és
dupla betonkoszorúval van megerõsítve, hiszen ilyen magasság
esetén már a szélteherrel is számolnunk kellett. Már a téglakerítések tetején is lesz NATO-háló, vagyis a kis pengékkel és vágó-élekkel ellátott modern szögesdrót tulajdonképpen. A lakókörletek elsõnek nevezhetõ biztonsági zónája
után  hiszen minden külsõ ablakra és ajtóra rácsok vannak felszerelve, a nyílászárók pedig elektronikus védelemmel is el vannak látva  a téglakerítés a második, míg
a külsõ, 4 méteres kerítés pedig
már a harmadik biztonsági zóna.
Egy félméteres lábazatot készítettünk ennek a külsõ rácskerítésnek,
amelybe beleágyazva, méterenként helyeztük el a horganyzott,
befelé visszahajló horganyzott
fémgerendákat, majd pedig ezekre
a tartógerendákra szereltük rá a
ponthegesztett táblákból álló huzalkerítést. A horganyzott huzaltáblák olyan mûszaki megoldással
készültek, hogy a rácsozatot ne lehessen se feszíteni, se pedig húzni.
A táblákat alkotó huzalok három
sorosak (rétegûek): 6-6 milliméteres külsõ, és 5 milliméteres belsõ
huzalszálakból készültek. Még a
rögzítõ csavarok is úgynevezett
önszakítós fejjel rendelkeznek,
amelyek oldhatatlan kötést jelentenek: miután felcsavarozták velük a
huzalból készített táblákat, csak
sérülést okozó mechanikus behatással lehet õket eltávolítani. Magyarul, csak fémvágó eszközökkel
lehet majd õket levágni, még csavarhúzóval, vagy más fogóeszközzel sem lehet ezeket eltávolítani,
megbontani. E külsõ, biztonsági
kerítésbõl 625 méternyi került beépítésre, míg a telekhatárt adó, és

2015. június 18.
negyedik védelmi vonalként funkcionáló, 2 méter magas huzalkerítésbõl pedig 550 méternyi. Így, a
téglafalakkal együtt közel másfél
kilométer hosszú a teljes kerítésrendszer. A kerítéseken, illetve az
ablakok rácsozatán is rongálást jelzõ érzékelõk lesznek elhelyezve:
ezek akár a nagyobb erejû rángatások, akár az eszközökkel okozott
mechanikus sérülések esetén jeleznek a biztonsági szobába, megmutatva a sérülés pontos helyét is.
 A Nagykanizsai Javítóintézet
épületegyüttese négy különálló, de
akadálymentesített folyosóval öszszekötött épületrészbõl áll, amelyek mindegyike földszinttel, valamint két emelettel rendelkezik 
ecseteli Bátori Attila.  A Camping
úthoz legközelebb esõ, akadálymentesített A épületben lesz
majd a rendészet, az igazgatás, a
könyvelés és az egészségügyi részleg az orvosi-fogorvosi rendelõkkel valamint a betegszobákkal, de
itt alakítottunk ki néhány vendégszobát is. Ebben az épületszárnyban lesz elhelyezve az ügyvédi beszélõ, illetve a családi beszélõ is,
utóbbiban a fogvatartott fiatalok
találkozhatnak majd kulturált és
ellenõrzött körülmények között a
családjukkal.
 A B és C épületekben található körletek mindegyike zárt.
Tehát a fogvatartott fiatal csak
azon belül mozoghat szabadon, de
a körletbõl ki már csak felügyelõi
engedéllyel és felügyelettel, vagy
éppen rendészi kísérettel mehet 
szögezi le Bátori Attila.  A körleteket lezáró ajtók biztonsági rácscsal és elektromos biztonsági zárakkal ellátottak, és természetesen
az ablakokat is mindenhol horganyzott huzalrácsokkal védjük,
így nyilván, azokon kimászni sem
lesz mód. Az összekötõ folyosóról
nyílnak az öt méter magas téglafalak, illetve maga az épület határolta sportudvarok, illetve sétaudvarok. A D épületrészben egy akár
250 fõ ellátására is alkalmas, a legmodernebb eszközökkel felszerelt
konyhát építettünk fel, és szintén
itt, az elsõ emeleten található egy 6
méteres belmagasságú, közel 500
négyzetméteres tornaterem is 
zárta mondandóját a felelõs mûszaki projektvezetõ, aki azt is elárulta, hogy a mûszaki átadás teljes folyamata néhány hetet biztos,
hogy igénybe vesz majd.
A teljes cikk megtalálható a
www.kanizsaujsag.hu-n.
Dr. Papp Attila
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Forgalmirend változás!
A 2015. évi IV. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó programjai miatt az alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend változások várhatóak az Erzsébet téren és környékén:

ÚTBAN RÁKÓCZIÉK KASSÁJA FELÉ
A nagykanizsai Hevesi Sándor Általános Iskola 42 hetedik osztályos diákja tanáraikkal a Határtalanul program keretében 2015. június 1-4-ig felejthetetlen napokat tölthettek a Felvidéken. A kirándulást az Emberi Erõforrások Minisztériuma több mint egymillió forinttal támogatta. Az utazás
elõtt elõkészítõ órák keretében a tanulók megismerkedtek az itt élõ magyarság kultúrájával, történelmével, különösen a Rákóczi szabadságharc
felvidéki eseményeivel. Ezeken az órákon tanáraik tudatosították számukra, hogy ez a vidék 1920-ig a történelmi Magyarország részét képezte.
A gyerekek történelmi idõutazáson vettek részt Zólyom - Besztercebánya - Késmárk Lõcse - Igló - Eperjes - Rozsnyó - Kassa - Losonc útvonalon. A nemzeti összetartozás napján a losonci Kármán József Alapiskola vendégei voltak, ahol közös programokon vettek részt az ott élõ
magyar gyerekekkel.
Mindannyian örökre szívükbe zárták az itt átélt élményeket és témanap keretében megosztották ezeket az iskola többi tanulójával.

PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN:
Június 18. (csütörtök) 15.00 - június 21. (vasárnap) 06.00-ig az
Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között.
Június 18. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 06.00-ig az
Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és a Magyar utca között (Polgármesteri Hivatal és a Bolyai Általános Iskola elõtt), valamint az
Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi út és a Magyar u. között.
Június 19. (péntek) 08.00 - június 19. (péntek) 16.00-ig a
városközpontban a fizetõparkolók ingyenesen vehetõk igénybe.
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
Június 19. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 05.00-ig
- az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi u. között,
- az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady u. és a Zárda u. között a Fõ
úton (A Fõ út forgalma az Ady utcába terelve a keresztezõdésnél, a
Zárda utca forgalma terelésre kerül a Király u. felé a Fõ út
keresztezõdésénél, a Király u. felõli forgalom terelése a Sabján Gyula
utcába a keresztezõdésnél).
- az Erzsébet tér nyugati útszakaszán a Fõ út és az Arany János u.
között (Polgármesteri Hivatal - Bolyai Általános Iskola elõtt),
- az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi u. és a Magyar u. között,
- a Vásár utcán a Báthory utca Erzsébet tér között (forgalom terelése
a Báthory utca felé).
Az útlezásárok területére a fenti idõpontok alatt csak a lakók, a
vásárosok, a vendéglátósok, a fellépõk és a rendõrség tagjai hajthatnak be a rendezõk által biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN:
Június 18. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 05.00-ig a
Kinizsi utca forgalmi iránya megváltozik. Az utcában az egyirányú
forgalom megfordul a Rozgonyi utca és az Arany János utca közötti
viszonylaton. Az Arany János utcában jobbra fordulási tilalom a
Kinizsi utca felé, valamint a Kinizsi utcában balra fordulási tilalom az
Arany János utca felé lép érvénybe, valamint a Kinizsi utcában megállási tilalom a Rozgonyi utca felõl 50 m-en.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA:
Június 18. (csütörtök) 18.00 - június 21. (vasárnap) 05.00-ig lezárásra kerül az Erzsébet tér déli útszakaszán az Ady út és a Zárda utca közötti szakasz. A Dél-Zalai Áruháznál lévõ autóbuszmegállót ezen idõ alatt
a járatok nem érintik, a Dél-Zalai Áruház elnevezésû buszmegállópár
áthelyezésre kerül a Zrínyi utcába, az E.on székház elé.
Lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldala a Rozgonyi utca és a
Magyar utca között. A lezárás ideje alatt a 8-as és a 8 Y-os jelzésû
helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa viszonylatban módosított
útvonalon közlekednek. Nem érintik a Királyi Pál utcai, Vörösmarty
utcai és a Rozgonyi utcai sarokmegállóhelyeket. A megállóhelyek,
ahol a járatokat igénybe vehetik: Zrínyi utcai ideiglenes megálló,
Kalmár utca, Magyar u. 60., Kenyérgyár.
A lezárások és a forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
Kanizsa Turizmusáért Egyesület
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2015.06.30.
DYNAMIC HUNGARY KFT.
Nagykanizsa

2015 | 06 | 30.
Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Sajtóközlemény

Sikeres képzések a Dynamic Hungary Kft.-nél
Vállalkozásunk a Dynamic Technologies Hungary Gyártó
és Kereskedelmi Korlátolt Felelõsségû Társaság, a
"TÁMOP-2.1.3.C-12/1. Munkahelyi képzések támogatása
nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban"
címmel meghirdetett pályázaton 10.654 millió Ft támogatást európai uniós nyert el az Új Széchenyi Terv keretében.
A 10.654.114 forint összértékû, 100%-ban támogatott Nyelvi és informatika képzések a Dynamic Technologies Hungary Kft-nél. címû képzési projekt keretében informatikai és nyelvi és a vállalkozás vezetésével kapcsolatos képzés valósult meg. A képzésben 24 fõ vett részt,
26 képzettséget szereztek.
A támogatás segítségével korszerû ismeretekre tettek szert a résztvevõk és 24 munkahely megerõsítésére került sor.
A projekt esélyegyenlõségi és környezeti fenntarthatósági ismeretek bõvítését is tartalmazta, de a napi munka során való tudatos alkalmazást
is vállaltuk.
Vállalkozásunk fejlesztése az Új Széchenyi Terv keretében valósult
meg.
Tovább információ kérhetõ:
Veszely Gábor projektmenedzser
Dynamic Hungary Kft. 8800 Nagykanizsa, Vár út 12.
+36 93 311 936, raco.hungaria@t-online.hu, www.racogroup.com

Véradás - Vöröskereszt
2014.06.23. (kedd) Vöröskereszt 10:00  13:00 óra, Inukbátorház 
Ipari park 14:30  16:30 óra. 2015.06.25. csütörtök Vöröskereszt
10:00  12:00 óra.

Lehetõség Egyenlõ esélyt a munkára mindenkinek
PROJEKTZÁRÁS
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete az Új Széchenyi Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez
benyújtott Lehetõség egyenlõ esélyt a munkára mindenkinek címû,
TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0059 jelû pályázatát a Humán Erõforrás
Programok Irányító Hatóságának vezetõje 2013.06.03 napján támogatásra alkalmasnak ítélte. A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete 51,73 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert a
Leghátrányosabb helyzetû csoportok munkaerõ-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások
támogatása) címû pályázaton. A projekt 2013.08.012015.06.30-ig
tart, az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
A munkaerõ-piaci szolgáltatás  a zalaegerszegi, nagykanizsai,
keszthelyi és zalaszentgróti térségekben  a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztathatóságának javítása, a munkára kész pszicho-szociális állapotuk javítása és a nyílt munkaerõ-piacon az elhelyezkedési esélyek elõsegítése céljából valósult meg.
Az ügyfélfogadás folyamatos a négy helyszínen kialakított ügyfélfogadóban, ahol nemcsak a tárgyi feltételek biztosítottak, hanem lehetõség van az ügyfél és tanácsadó közötti bizalmas kommunikációra is.
A projekt során azt vállalta a szervezet, hogy legalább 200 fõ megváltozott munkaképességû személyt von be, 45 fõt elhelyez az elsõdleges
munkaerõ-piacon, 100 db Egyéni Munkavállalási tervet elkészít, 50 db
munkakört tár fel és 20 partnerrel köt együttmûködést a program során.
A program egyik fontos eleme volt, hogy egy 4 modulból álló ECDL
vizsgán vehetett részt 15 fõ, akik sikeresen le is vizsgáztak. Mindezzel az volt a célunk, hogy az ismereteik bõvítésével az elhelyezkedés esélyeit növeljük számukra. 10 fõ részére külön munkaerõpici tréninget is biztosítottunk.

C3  MURAKÖZ TEMATIKUS ÚT
Èakovec-Orehovice-Prelog-SvetaMarija-Èakovec

Célcsoport: fiatal- és középkorosztály, gyakorlott
kerékpározóknak.
Útvonal hossza:
70 km.
A túra becsült idõtartama: sportolóknak 3 óra,
fürdéssel kiegészítve 5 óra.

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok

A túra célja, hogy Csáktornyától indulva
Muraköz megye délkeleti felét megismerjék a
kerékpározók a kijelölt útvonalon keresztül. Az
út közel 70 km, így elsõsorban már gyakorlott
bringásoknak javasolt.
A Csáktornyáról induló túra elsõ megállói még a
városban találhatóak, a Republike téren áll Zrínyi
Miklós 1904-ben emelt emlékoszlopa (Aróky Aladár mûve), rajta a költõ és hadvezér dombormûve.
A városi parkban található a Muraköz szülöttének,
Szent Jeromosnak 1766-ban készített szobra
VeitKöniger stájer szobrászmûvész alkotása.
Drávadiós (Orehovice) Csáktornyától délkeletre
fekszik. A Fatimai Szûzanya tiszteletére szentelt
plébániatemploma 1971-ben épült. 1945-ben alakult a falu kórusa, az 1950-es években pedig kulturális mûvészeti egyesületet alapítottak, melyet
1984-ben Fijolicának neveztek el. Ma is mûködik

színi, népmûvészeti és
tamburazenei csoportokkal.
Prelog, a virágok városa, illetve a szórakozás és
a sport központja a
Dobrava-tó partján.
Muraszentmária
(Sveta Marija) a Dráva
bal partján fekszik. A
Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt római
katolikus temploma középkori eredetû. Elõdje a
Szûzanya
tiszteletére
szentelt kápolna volt,
melynek helyére 1782-ben építették fel a mai késõ
barokk templomot. A templomot kis park övezi,
ahol padok nyújtanak pihenést a zarándokoknak.
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A mûvészvilág Kendlimajorba költözött

Június 13-án nagyszabású kiállítással zárta kapuit a 23. Ludvig-Siromaplast
Nemzetközi
Mûvésztelep a Nagykanizsához
közeli Kendlimajorban. A kéthetes szimpóziumra kiemelkedõ
mûvészi színvonalat képviselõ
európai és ázsiai képzõmûvészek
kaptak meghívást.
A zárókiállításra érkezõ vendégeket Ludvigné Tihanyi Klára a
mûvésztelep szervezõje köszöntöt-

te, aki összegezte a kéthetes tábor
történéseit, kulturális programjait.
Ludvig Zoltán a mûvésztelep névadója és szakmai vezetõje már a
megnyitót megelõzõen elmondta,
hogy az elmúlt két évtized legrangosabb mûvésztelepét sikerült
megrendezni.
A nagyszámú érdeklõdõt Dénes
Sándor, Nagykanizsa Megyei Jogú
Város polgármestere köszöntötte.
Õt a 25 éves jubileumát ünneplõ
Siroma-Plast kft. ügyvezetõje,
Kurucz István követte. Aki röviden
bemutatta vállalkozásukat és elmondta, hogy egy ilyen magas
színvonalú mûvészeti rendezvény
támogatójának lenni megtiszteltetés. Többek között ezért is vállalták, hogy fõszponzorai legyenek
az idei Ludvig Nemzetközi Mûvésztelepnek.
A zárókiállítást dr. Ábrahám Levente, a Somogy megyei RipplRónai Megyei Hatókörû Városi
Múzeum igazgatója értékelte. A
hazai és a nemzetközi alkotók
munkáiból szemezgetve elsõsorban azokat a mûvészeket emelte
ki, akik számára különlegesen érdekes technikával, kompozíciók-

kal és sajátos szimbolikát hordozó
alkotásaikkal rukkoltak ki. A mûvészek derékhadát idén is a festõk
adták, de szép számban reprezentálták magukat a szobrászok és keramikusok is.
A szobrászok közül az olasz
Brunivo Buttarelli, a Spanyolországban élõ Giuseppe Strano
Spitu, valamint Ludvig Dániel
szobrai voltak az érdeklõdõk ked-

Fotó: Szabó Zsófia

Színes, életvidám munkák díszítik június 15-ig az intézmény galériáját. Az említett pályázatról, aminek

köszönhetõen a kamaszok ecsetet,
ceruzát ragadtak, Lukács Judit és
Püspökiné Jámbor Zsuzsanna, a
projekt helyi lebonyolításáért felelõs
pedagógusok számoltak be lapunknak. Elmondták: az Emberi Erõforrások Minisztériuma a tehetséges
gyerekek fejlesztése érdekében írta
ki a vizuális tendert, még a közelmúltban. A Kerisek pedig, a sikeres pályázatot a fény, festészetben és
zenében betöltött szerepére, illetve

mosolyt a nézõk arcára. A festõk
közül már-már fel sem tûnik a
Kendlimajori mûvésztelepek magját
jelentõ Csuta György, Erdõs János,
Balogh István Péter, Korbely István,
Szõke Péter Jakab, Ludvig Zoltán,
Gyõrfi András egy-egy kitûnõ festménye, annyira hozzászoktunk az
általuk képviselt mûvészi színvonalhoz, képi világhoz.
A külföldi mûvészek közül fõként az újak kerültek a fókuszba.
Imelda Bassanello fára, ajtóra, hokedlira festett humoros képei, az
Ománból érkezõ Moosa Omar ju-

az aranymetszés megjelenítésére a
képzõmûvészetben, építették. S
mindez hogyan fest a gyakorlatban?
Szerveztek a fõvárosban egy öt napos tehetséggondozó tábort a gyerekeknek, ahol a Vasarely Múzeum, a
Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Zenekadémia több
rendezvényét látogatták meg.
 A látott és hallott zenei, mûvészeti élmények segítettek a fiataloknak abban, hogy személyiségüknek megfelelõ alkotásokat
hozzanak létre. A vizuális és a
koncertélmények érzelmi lenyomatait pedig megjelenítették alkotásaikban. Feldolgoztak több zenemûvet, festékkel, színes ceruzával,
pasztellel, a vásznon. Igazán színes és sokrétû alkotások születtek
 összegezte a két pedagógus.
S hogyan fest Bartók kékszakállú hercege, vagy Debussy tengere a Thúrysok kezével, szemével,
bárki meggyõzõdhet még bõ egy
hétig az iskola galériájában, oktatási napokon.

tazsákra festett színes világa, a
Kuwaitot reprezentáló Mahmoud
Ashkanani kék tónusú kompocíciói mind-mind nagy közönségsikert arattak. Az indonézek közül
Valentinus Rommy Iskandar vallási témájú képe, valamint Sanjaya
Kuss Indarto, az õsmagyar regék
ábrázolásában jelenlévõ, csodaszarvas motívumokra emlékeztetõ
festményei igazán különlegesek. A
nagyon erõs mezõnyben kiemelkednek az orosz festõk Liliana
Spiktorenko, Ludmilla Baitsaeva
és Askhar Esenov. A kettõs kötõdésû mûvészek csoportjából
Natalya Zaloznaya virágképeivel,
a szimbolikus jelekkel üzenõ kurd
származású, Mannheimben élõ
Bahaiden késztetnek elmélyülésre.
Az osztrákokat a bohém Georg
Brandner és a lehelet finom ábrázolások mestere Dietlinde Baldauf
képviselte. Kedvencek közé tartozik mégTóth Pitya István, Szabó
Gabriella Nagykanizsáról, Dimitar Velichkov és Milena Mladenova Bulgáriából, Gerd Messmann
Németországból, valamint Paco
Ariza Spanyolországból. A képzõmûvészet iránt érdeklõdõknek érdemes hát Kendlimajorba kilátogatni, hiszen a kiváló anyag még
hetekig megtekinthetõ.

Sz.Zs.

H.Gy.

vencei. A keramikusoknál Págyi
Zsóka és Katalin Bereczki Kossack
kedves figurái, üzenetei csaltak

Debussy, Bartók, Schubert, meg(a) rajzok

Világhírû zeneszerzõk világhírû szerzeményei szolgáltattak ihletet adó forrást a Thúry tagintézmény több diákjának. Egyúttal
arra (is) sarkallták õket, hogy zenei élményeiket a vásznon is megjelenítsék  mindezt a Fény, Zene,
Szín projekt jóvoltából.
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Bélyegbe fektessen, ne kötvénybe!

JÚNIUS 22. 19 ÓRA
Kanizsai Nyári Színház

Ray Cooney-John Chapman:
MA ESTÉRE SZABAD A
KECÓ, AVAGY A LONDONI
SZEXTETT
bulvár burleszk 2 részben, a
Bánfalvy Stúdió elõadása.

Fõbb szereplõk: Gesztesi Károly, Hujber Ferenc, Kiss Ramóna, Száraz Dénes, Bugár
Anna, Bánfalvy Ágnes, Harmath Imre
Belépõdíj: 3500 Ft és 3000 Ft.
Jegyek már kaphatók a
HSMK pénztárában.

Óriási siker! Az év legütõsebb vígjátéka! Nem tudtam abbahagyni a
nevetést. - The People Magazin

JÚNIUS 24. 19.30 ÓRA
SZENTIVÁNÉJI
VIGASSÁGOK
a M.É.Z. együttes és a Nagykanizsai LEM ang URIA csoport
közremûködésével, szakrális
tûzgyújtással és tûzugrással.
Helyszín: A Medgyaszay Házat
körülvevõ szabad tér (rossz idõ
esetén a Medgyaszay Ház).

Június 22-25
ÓVODÁS NÉPTÁNCOS
TÁBOR
csak nagycsoportosoknak! (akik
õsztõl iskolába mennek) Néptáncos és kézmûves foglalkozások 8-12 óra között zajlanak. A
tábor díja: 4000 Ft. A tábort 1530 fõ jelentkezése esetén indítjuk. Jelentkezni személyesen
vagy a 93/319-202-es telefonon
lehet.

Fotók: Bakonyi Erzsébet
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Megmutatná a bélyeggyûjteményét?  ezzel a nem mindennapi, kissé pikáns kérdéssel fordultunk Horváth Lászlóhoz, aki
több évtizede az apró plecsnik
gyûjtésének megszállottja. Igaz,
hogy legtöbb kis papíros alig néhány centiméteres, mégis csillagászati összegekbe kerül. Nos:
Horváth úrnak, aki nem mellesleg
a Bélyeggyûjtõk kanizsai klubjának elnöke, több tucatnyi bélyege
van. Mégis azt mondja: nincs anynyi a birtokában, amennyit valójában szeretne
 Szomorú vagyok, hogy manapság egyre kevesebben gyûjtik a
bélyegeket. Talán még maga is
emlékszik, amikor az iskolákban,
annak idején, dívott bélyegeket
csereberélni  mesélte némi csalódottsággal Horváth László. Akkor
már nem volt keserûség a hangjában, amikor fogta a kis fémcsipeszt  merthogy az igazi gyûjtõ
csak azzal nyúl kincseihez  és
ki-kiemelt becses könyvébõl egyegy (nem is akármennyire) értékes
darabot.
 Amikor annak idején kiadtak
egy bélyeget, lehet, filléreket ért.
Itt van például ez a 2 forintos bélyeg. Sztálin halálakor került forgalomba: meghalt a tanítónk felirattal. Napjainkban már alig pár
darab van ebbõl a bélyegbõl. Nem
kis munka volt megszerezni. És
nem is két forintba kerül.
Aztán, íme az a vörösdisznóval
illusztrált darab  mutat egy újabb
kuriózumot Horváth László. Ezt
Rákosi Mátyás elleni tiltakozásból
nyomatták.
Amint továbblapozgatta gyûjteményét Horváth úr, minden egyes
kicsi darabhoz kész anekdotát fû-

zött. Ami szinte történelem-órával,
és idõutazással ért fel. S nem utolsó sorban kész kincstári-leltárral.
Merthogy, mint említettem, szép
vastag summát ér némelyik, pláne
a posta tiszta, pecsételetlen darabok.
 Ezt a képeslap méretû, úgynevezett Lánchíd hármas bélyeget
egy börzén vettem. 110 ezer forintot ér egy darabja. 1949-ben adták
ki. Emlékszem, már akkor meg
akartam szerezni, amikor megláttam  idézte fel nevetve.
Majd számomra, laikusként,
meglepõ dolgokat is elárult a bélyeggyûjtés kulisszatitkairól.
 Tudta, ha tévnyomatos egy
bélyeg, rengeteget ér? Ha egy pi-

ci betûhiba van rajta, akkor is? S
azt, vannak kõ-és réznyomatos
bélyegek? Ugye, milyen érdekes
hobbi a miénk?  kérdezett viszsza.
Namármost: próbáltam gazdasági szemmel nézni ezt a gyûjtõszenvedélyt. Említette Horváth úr,
nem filléres idõtöltés, meg nem is
kis munka beszerezni az áhított,
ritka darabokat. De akiknek ennyi

van belõlük, mint a Városi Bélyeggyûjtõk 12 tagú csapatának, akkor
õk mindnyájan gazdagok?
 Ne higgye, ne gondolja ezt!
Sõt! Sokszor nem is pénzért jutunk a vágyott bélyeghez. Hanem
cserével. Bár napjainkban ez a
szokás sajnos kikopó-félben van.
Ám az is igaz, minden tagunk
igazi megszállott. Gyakorlatilag
erre költjük minden félretett kis
pénzünket  ismerte el Horváth
úr.
Arra a kérdésünkre pedig, mi a
következõ begyûjtendõ vágyálma,
természetesen bélyeg formájában,
azt válaszolta, szinte nap, mint nap
meglát olyan bélyeget és/vagy
blokkot  amely formájában, és
kiadása szempontjában azért eltér
a hagyományos, szinoním-párjától  s amit mindenáron meg
akar szerezni. Ám néha fájdítja is a
szívét azzal, hogy lapozgatja a
rendszerezõ-katalógust, és megpillantja a ritkaságokat: azokat, amiket anyagi lehetõségei híján nem
fog tudni megszerezni.
Azonban addig is nagy becsben
tartja, és féltõ gondoskodással
ügyel  mondjuk, több évtizede
így tesz  a meglévõkre. S viccesen azt mondja, beszélgetésünk
végén
 Azt tudta, hogy a bélyeggyûjteményt, a bélyegeket sosem fek-

tetve, hanem állítva kell tárolni?
Mire én magamban elmorfondíroztam: az elhíresült mondásnak, amivel a férfiak sokszor bekóstolják a hölgyeket, a megmutassam a bélyeggyûjteményemet?
invitálásnak és a rendes bélyeggyûjtésnek mégis közük van egymáshoz?!
Szabó Zsófi
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Gépésztechnikus
szakirányú
megegyezés szerint
Ügyintézõ
szakirányú
megegyezés szerint
Adminisztrátor
szakirányú
megegyezés szerint
Munkaszervezõ
szakirányú
megegyezés szerint
Eladó
szakirányú
megegyezés szerint
Felszolgáló
szakirányú
megegyezés szerint
Szakács
szakirányú
megegyezés szerint
Autószerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
CNC munkás
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Villanyszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Faipari segédmunkás
8 általános
megegyezés szerint
Konyhai kisegítõ
8 általános
megegyezés szerint
Betanított munkák
8 általános
megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
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III.21.IV.19. Kos
Lépjen a tettek mezejére, és ne halogassa tovább a tervei megvalósítását. Nem gyógyír
mindenre az, ha a gondok elõl megfutamodik. Kezelje rugalmasan a kihívásokat, és legyen rajtuk túl, minél elõbb.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Ismeri a mondást, lassan járj, tovább érsz. Ha
jó erõben érzi magát, akkor se kapkodja el a
munkáját, mert ezekben a napokban gyorsan
csökken a figyelme, és könnyen kifáradhat.
Semmiképpen se legyen maximalista.

V.21.VI.21. Ikrek
A korábbi zajos hétvégék után most nyugalmas napokra számíthat. Azt is tanácsolhatnánk, ugorjon bele az ismeretlenbe. Vagyis, menjen el kirándulni, és ugorjon be
egy kellemes, hûsítõ tó vízébe.

VI.22.VII.22. Rák
Ha teheti, a mostani hétvégét ne a munkahelyi feladataival töltse. A pihenést helyezze
elõtérbe. Inspirálja erre a környezetében élõket is. Ha megunta a semmittevést, cselekedjen úgy, ahogy az ösztönei diktálják.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Pénzügyi téren kedvezõ fordulatra számíthat. Méghozzá olyan mértékûre, hogy
a feszítõ anyagi gondjait azonnal megoldhatja. Így nem kell emiatt lemondania
a betervezett nyaralásról.

VIII.23.IX.22. Szûz
A bolygók szerint újabbnál újabb lehetõségek bukkannak fel ön elõtt, és keresztezik az útját. Ezek nem hasonlítanak a mesebeli útkeresztezõdésekre, hanem valóságosak lesznek, mint a való világban.

IX.23.X.22. Mérleg
Sok kellemes órát ígérnek önnek hétvégére az égiek, ha kilátogat az Erzsébet
térre. Ne szabjon határt a vágyainak és a
kívánságainak, bátran engedje sodortatni
magát az eseményekkel.

X.23.XI.22. Skorpió
Örömteli pillanatokat hoz önnek a nyár. Az
idei vakációja másról sem szól majd, csak
a pihenésrõl. Azután pedig a munkavégzésére is a szenvedély lesz a jellemzõ. Sõt, a
nyugalmát sem zavarja meg senki sem.

XI.23.XII.21. Nyilas
A bolygóállások szerint a hétvégéje meglepõen jól alakul. Rég látott rokonok is
jelezhetik érkezésüket. A hírnek eleinte
nem nagyon örül, de a látogatásnak lesz
több pozitívuma is.

XII.22.I.20. Bak
A környezetében élõk szívesebben veszik, ha egyértelmûen kinyilvánítja bizonyos dolgokban a véleményét. Szûkszavúságával még a szeretteit is elriaszthatja maga mellõl. Akinek tud, segítsen.

I.21.II.19. Vízöntõ
A bolygóállások szerint hamarosan minden
jóra fordul az életében. Bár a sok vita és
tennivaló felõrölte minden energiatartalékát, egy ismeretlen személy megjelenése új
lehetõségeket kínál a mindennapjaiban.

II.20.III.20. Halak
Csak olyan tevékenységekbe fogjon bele
ezen a nyáron, amelyekhez igazán kedvet érez. Ha mások akarnak ráerõltetni
önre valamit, nyíltan hárítsa el a kérésüket, és tegyen a saját belátása szerint.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Éremkollekció
gyarapítás
A Délzalai Vízmû SE ifjú úszó
palántái legutóbb a Somogy-Zala
körverseny utolsó fordulójában
versenyeztek Keszthelyen. A kanizsaiak három aranyérmet hoztak el: Kovács Bence (2009) 25
m mell, Dencs Orsolya (2006) 50
m mell, Kantó Marcell (2005) pedig 50 m gyors számban. A nyolc
második helyükbõl Kantó Marcell hármat szerzett (50 m mell,
50 m hát és 100 m vegyes),
ugyancsak második lett Réti
András (2005) 50 m gyorson,
Kovács Bence 25 m gyorson,
Korcsmáros Luca 25 m mellen,
Réti Eszter (2006) 50 m gyors,
valamint Nyeste Dorka 50 m háton. Korcsmáros Luca 25 m
gyorson, Vaska Barnabás 50 m
gyorson, 50 m mellen, Nyeste
Dorka pedig 50 m pillangón és
50 m háton bronzérmet nyert.
Mintegy 270 versenyzõ nevezett az immáron negyvennyolcadik alkalommal megrendezett
kaposvári Dr. Csík Ferenc Emlékversenyre. A felnõttek mezõnyében válogatottak is indultak,
mint például Bernek Péter vagy
Kapás Boglárka. A nívós versenyen harmadik helyet szerzett
korosztályában Kiss Eszter
(2003) a klasszikus számnak tekinthetõ 100 m gyorson.
A klubnál a kanizsaiak üdvöskéje, vagyis a már felnõtt országos bajnok, Molnár Flóra is
nagy munkában van Zámodics
Márkkal, Abay Nemes Annával
és Fodor Helgával együtt. Közeleg ugyanis az idei felnõtt országos bajnokság, melyet Gyõrben rendeznek. A kisalföldi helyszínre jövõ vasárnap érkeznek,
hogy azt követõen számaikban
már a rajtkõröl indulhassanak.
P.L.

2015. június 18.

Kanizsai elõdöntõbõl a kanizsai döntõbe
A hétvégén rendezték a II. Országos Szenior Egyéni Rapid
Sakkbajnokság nagykanizsai
elõdöntõjét és az ezen érmes sakkozók egyben a várost is képviselhetik a szintén településünkön
sorra kerülõ fináléban.
Az elõdöntõre tíz hatvan éven felüli résztvevõ nevezett és svájci rendszerû, hét fordulós lebonyolítás keretében döntöttek a helyezésekrõl. A
gyõztes végül Kercsmarics József
lett 6,5 ponttal a szintén veretlen
Papp Nándor (6) és a harmadik
Marosvölgyi Ferenc (5) elõtt. Kercsmarics egyben a városi szenior gyõztese is (aki így a vándorkupát egy
évig õrízheti), a tavalyi gyõztes Papp
Nándor pedig ezúttal második lett.
Folytatás immár szeptemberben az országos bajnokságon, s

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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ahogy már írtuk, a kanizsai dobogósoknak sokat nem kell utazniuk, hiszen Nagykanizsán kerül
sorra az szenior sakkozók országos döntõje.

Képünkön a gyõztes Kercsmarics
Józsefnek (balról) Dénes Sándor polgármester adta át a vándorserleget.
P.L.

Nem ittak elõre a medve bõrére

Nagykanizsai TE 1866 (2.) 
AF Páterdomb LSC (5.) 4-0 (2-0)
Nõi megyei csökkentett pályaméretû labdarúgó-mérkõzés, 22. forduló.
Nagykanizsa, NTE-pálya, 50 nézõ.
Vezette: Szabados. G.: Tarsoly K. (4.,
49.), Takács N. (38.), Szekeres K. (61.)
A hölgyeknél (képünkön) az NB II
küzdelmei korábban zárultak, ott az
NTE a hetedik lett. A megyei szezonzárónak viszont nagy tétje volt, hiszen

gyõzelmükkel a kanizsaiak másodikként zárhattak. A hazaiak úgy tudjuk, semmit sem bíztak a véletlenre,
hiszen behûtött pezsgõk lapultak a hûtõ mélyén, s hogy legyen is mit ünnepelni, arról rögtön az elején Tarsoly
Klaudia gondoskodott: már a negyedik percben megadta góljával az alaphangot a vasárnap déli fullasztó idõben. Onnan Baloghné Munkácsi Andrea leányai tudták dolgukat, s végül

INGATLAN

SZOLGÁLTATÁS

Becsehelyen két szobás nappalis,
fürdõs, gáz + kandallós felújított családi
ház rendezett udvarral, gyümölcsössel
eladó. Tel.: 06-30-209-0546 (7703K)
Nk-án a belvárosban, csendes környezetben eladó 740 négyzetméteres
közmûvesített telek, mely családi ház
vagy társasház építésére egyaránt alkalmas. Tel.: 0630-227-3294 (7713K)
Nk-án a Platán soron egy szobás, egyedi fûtéses (38 m2), karbantartott lakás, felújított épületben eladó. Irányár: 4,9 millió
Ft. Érd.: 0670-592-7331 (7724K)

Kidobásra szánt televízióját, mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint
összegyûjtött reklámanyagait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7700K)
Televízió javítás az Ön otthonában kiszállással. Tel.: Balaskó
István 0630-597-1530 (7718K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és

ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)

Lakossági apró 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft),
másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft).
Vállalkozási apró 1600, másodiktól 800 Ft.

VEGYES

Oválissá alakítható, sötétbarna fa
étkezõasztal 6 db székkel eladó. Érd.:
0630-260-4544 (7725)

biztos gyõzelmet arattak a Páterdomb
felett.
***
Aférfiak mezõnyében a megyei III.
vonalban szereplõ futballcsapatokra is
várt még egy erõpróba Zalaegerszegen, hiszen annak a ligának a legjobbjai egymással vívtak osztályozót a
megye kettes tagságért. Ennek keretében a Déli csoport bajnoka, a Miklósfa SE a Közép csoportban elsõ
Olajmunkás SE Gellénháza II-vel
mérkõzött. A miklósfai kulcsemberek
közül talán csak Pongrácz László hiányzott, de a gellénháziak is fogadkoztak, hogy megcélozzák a második
ligát. Major Zsolt korai góljára a miklósfai Puskás Sándor még válaszolt, a
89. percben mégis az olajosok örülhettek, hiszen Babati Bence volt tõlük
eredményes, el is döntve ezzel a feljutás lehetõségének kérdését.
P.L.
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Tizenhat érem a világbajnokságukról

A magyarok között ott voltak a
Szan-Dia FSC látványtáncosai
(képeinken) is  számszerûen
kilencvenhárman , akik 26 gyakorlatot mutattak be és végül öt
arany-, hét ezüst- és négy bronzérmet szereztek.

IDF Látványtánc Világbajnokság 2015, Bellaria. Kanizsai
eredmények. Ifjúsági, fantasy
show egyéni: 12. Gerlinger Laura. Gyermek, fantasy show formáció: 1. Tündérek (Füzesi Alexandra, Marton Dóra, Horváth
Jázmin, Alisha Alemayehu, Fritz
Dorina, Széll Petra, Ódor Anna,
Lakos Hanna, Varga Szimonetta,
Németh Beatrix, Hegyi Hortenzia, Zsámár Szonja). Ifjúsági,
disco freestyle egyéni: 6. Ujj Viktória Zóra. Felnõtt, free show
egyéni: 3. Felsõ Brigitta. Felnõtt,
freestyle disco egyéni: 8. Szokol
Fanni. Ifjúsági, disco freestyle
egyéni: 5. Lanz Tamara. Felnõtt,
disco freestyle formáció: 1. SzanDia FSC (Kisgyura Anna, Szokol
Fanni, Skanecz Sára, Lovkó
Bonita, Poszovecz Hanna, Felsõ
Brigitta, Nándori Réka, Csányi
Csilla, Tizedes Renáta). Ifjúsági,
fantasy show formáció: 3. 101
kiskutya (Taródy Csenge, Zsohár
Fanni, Avas Liliána, Kiss Veronika, Lakner Dorina, Horváth
Gréta, Mercz Lilla, Ujj Viktória
Zóra, Magyar Dorina, Tóth Jázmin, Szép Mínea Dalma, Szekeres Zóra, Szíjártó Fanni, Varga
Luca Kata, Molnár Nóra). Fel-

nõtt, disco freestyle páros: 4.
Szokol Fanni-Skanecz Sára. Junior, disco freestyle páros: 4. Kátai
Lora-Kovács Patrícia. Felnõtt,
free Dance formáció: 5. Szan-Dia
FSC
(Kálovics
Alexandra,
Spingár Fanni, Szabó Kata, Sztari
Lúcia, Vitári Viktória, Tóthné
Vágó Alexandra, Poszovecz Hanna, Petrás Krisztina, Magdics
Maja, Hegedûs Virág, Vágó Diána, Varga Izabella, Kátai Lora,
Kovács Patrícia, Borsos Fanni,
Sipos Kata, Rózsa Luca, Tizedes

Renáta). Felnõtt, free Show egyéni: 2. Tizedes Renáta. Felnõtt,
fantasy show formáció: 2. Éden
(Czimre Alexandra, Felsõ Brigitta, Szokol Fanni, Skanecz Sára,
Tóthné Vágó Alexandra, Csányi

Csilla, Poszovecz Hanna, Kiss
Szilvia, Kisgyura Anna, Vágó Diána, Nándori Réka, Lovkó Bonita, Mercz Eszter, Tizedes Renáta). Ifjúsági, fantasy show kis
csoport: 3. Olimpia (Taródy
Csenge, Ujj Viktória Zóra, Gerlinger Laura, Tatai Zsóka, Lancz
Tamara, Tárnok Viktória). Ifjúsági, disco freestyle páros: 1. Ger-

linger Laura, Tatai Zsóka. Ifjúsági, free dance kis csoport: 2.
Candy man (Kalmár Dorottya,
Kepe Klaudia, Horváth Gréta,
Darázsi Laura, Tóth Jázmin, Varga Luca Kata). Ifjúsági, fantasy
show páros: 2. Pinokkió (Zsohár
Fanni-Ujj Viktória Zóra). Ifjúsági, free dance formáció: 3. Cukorkák (Andrasek Daniéla, Kovács Kíra, Kurucz Petra, Borsos
Eszter, Mátyás Ninetta, Solymos
Vivien, Varga Fanni, Grabant Nóra, Felde Zorka, Rodek Hanna,
Horváth Panna, Takács Zsóka).
Ifjúsági, fantasy show formáció:
2. Unió (Kalmár Dorottya, Molnár Lilla, Kovács Réka, Kepe
Klaudia, Váradi Luca, Lanz Tamara, Darázsi Laura, Polai Panna, Tárnok Viktória, Gerlinger
Laura, Sipos Rebeka, Tatai
Zsóka). Ifjúsági, free dance páros: 4. Varga Fanni-Felde Zorka.
Junior, fantasy show formáció: 1.
Szüret (Csamári Anna, Hóbár
Helga, Lánczos Lili, Zsohár Sára,
Boros Dorina, Lánczos Laura,
Szép Csinszka Olívia, Novák Tamara, Zsirai Dorka, Ribarics Laura, Sipos Rebeka, Hegedûs Zsófia, Péter Fanni, Hajmási Lili,
Dobrádi Réka). Felnõtt, free
dance egyéni: 6. Nándori Réka.
Felnõtt, disco freestyle páros: 2.
Kisgyura Anna-Lovkó Bonita.
Felnõtt, disco freestyle egyéni: 6.

Csányi Laura. Gyermek, free
show páros: 2. Flinstone (Kurucz
Petra-Solymos Vivien). Gyermek, fantasy show kis csoport: 1.
Almamagok (Rodek Hanna,
Solymos Vivien, Mátyás Ninetta,
Takács Zsóka, Grabant Nóra,
Kurucz Petra).
P.L.

Ismét
Nagykanizsán
a lovastusa
mezõnye
A hétvégén (nem csupán) a
hazai lovastusa (military) mezõnye költözik a Csónakázótóhoz, hiszen június 19-21. között már a tizennyolcadik
ilyen jellegû versenyét rendezi
a Kanizsa Lovasklub.
 Az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is három napos
lesz a rendezvény  fogalmazott Végh Csaba, a dél-zalai
lovasklub elnöke.  Pénteken a
díjlovaglás, szombaton a legnehezebb, egyben a látványos
terepverseny lesz látható, vasárnap pedig a díjugratás következik.
Az idei militaryra négy nemzetet regisztráltak a szervezõk,
mivel a magyarokon kívül jönnek osztrákok, illetve érkezik
finn és szlovén lovas is. Hetvenhatan jelezték indulásukat a
nemzeti, valamint nemzetközi
számokban, és a résztvevõk ezúttal is új pályavonalat teljesíthetnek szombaton  új elemekkel is egyben. Írjuk így: a remek szakmai rálátással sem
lesz probléma a hétvége folyamán, hiszen idõközben az úgynevezett zsûri-torony is újjáépült, mely az idõk folyamán
már nem a legjobb állapotba
került.
A számok mindhárom nap
reggel 9 órakor kezdõdnek és
ingyenes a látogatás.
Amint azt még megtudtuk,
ezzel nem fejezõdik be a lovassport félidény Kanizsán, hiszen június 27-én gyermek utánpótlás, egy nappal késõbb régiós
díjugrató fordulóra kerül sor,
míg július 4-én kettes fogathajtó
versenyt rendeznek a Csónakázó-tónál.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Olaszországban a Rimini megyei Bellariában rendezték idén
az IDF Látványtánc Világbajnokságot, melyen 27 ország képviseltette magát együtteseivel és
majd' 1600 versenyzõjével.
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Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!

AKCIÓ!

Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 30 %

A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedése áll minden kedves
ügyfelének rendelkezésére.
KAPHATÓ: mindenféle épületfa nagy választékban,
többféle hosszban, méretben, EGYEDI MÉRETEK vágását
is vállaljuk fûrészüzemünkben.
Kínálatunkban található asztalos minõségû fa is.
Ára: 51.800 Ft/m3 + áfa (Akciónk a készlet erejéig tart.)

Az akció 2015. június 30-ig érvényes.

Keressen minket:

Nyitvatartás: H-P: 8-12 óra, 13-17 óra, Szo: 9-11 óra

Ramda Kft. Nagykanizsa, Garay u. 21. (7-es fõút mellett)

