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SZEMÉLYGÉPKOCSI, MOTOR

tanfolyam indul szimulátoros oktatással

07.08. (délelõtti) 08:00-12:00 (H-Sz-P)
07.08. (délutáni) 16:00-20.00 (H-Sz-P)
GKI és ADR tanfolyam
Vizsgák: 07.18., 07.25., 08.01
(szombat) 9.30
Jelentkezési határidõ: vizsgák elõtt 10 nappal
Statisztikai mutatók: www.startoktatas.eu/minosegpolitikank

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Fotó: Bakonyi Erzsébet

JELENTKEZÉS:
0630/288-3746 vagy a helyszínen

Kanizsa
szág délnyugati kapujában  fogalmazott Dénes Sándor.
 Nagy álmok, nagy lehetõségek, Nagykanizsa. A nagy álmok
nagy költségekkel is járnak  ezt
már Orbán Viktor, Magyarország
miniszterelnöke mondta. Majd
azokat a kormányzati támogatásokat ismertette, amiket városunk
kapott az elmúlt években, melyek
jóvoltából Kanizsán új idõszámítás kezdõdött. Beszélt az adósságrendezésre juttatott milliárdokról
és a felújításokra szánt összegekrõl.  2010-2014 között 15.6 milliárdot kapott a város, fejlesztések-

A Modern Városok Program keretében együttmûködési megállapodást
kötött Orbán Viktor miniszterelnök és Dénes Sándor polgármester

XXVII. évfolyam 24. szám
2015. június 25.

még több élet veszne oda ezen az
úton. Mindezzel a 2018-as kampányig elkészülünk.
A felsorolást újabb útépítéssel
folytatta. A várost délrõl elkerülõ
útról szólva elmondta, ennek tervezett létrehozása hat milliárd forintba kerül.
 Mindezt két ütemben valósítjuk meg. A ciklus végére az építés
elsõ lépcsõjével elkészülünk. A beruházás e része 4.5 milliárd forintba
kerül. Azonban  miként a miniszterelnök kiemelte  a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés
mellett az is fontos, hogy a polgári berendezkedést és életformát is
biztosítsák.  Elköteleztük magunkat olyan beruházások mellett,

Új idõszámítás kezdõdött Nagykanizsa és térsége életében
Kétszer két sávos lesz az M70es, a várost délrõl elkerülõ utat
kap Nagykanizsa, 500 hektáros
iparterületet hoznak létre, 50 méteres fedett uszoda valamint multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok épül a közel jövõben.
Emellett a Muravidék fejlesztésére is jut pénz  ezt jelentette be Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke kedden, Nagykanizsán a
Medgyaszay Házban. A kormányfõ és Dénes Sándor polgármester
olyan együttmûködési megállapodást írt alá  a Modern Városok
Program részeként  amely Nagykanizsa hosszú távú fejlesztési
koncepcióját tartalmazza.
Az aláírást követõen az együttmûködés részleteit ismertették.
Dénes Sándor, a város elsõ embere
felidézte a város az elmúlt években
többször kapott jelentõs támogatást a kormánytól. Ami nagyban
hozzájárult az eddigi fejlesztésekhez, a stabil költségvetés elkészítéséhez és a sikeres továbblépéshez.
 A mai együttmûködés célja 
szögezte le Dénes Sándor olyan fejlesztések történjenek városunkban,
amik a Nagykanizsán és a térségben élõ emberek érdekeit szolgálják. Fõ szempont, hogy kihasználjuk városunk országos jelentõségû

gazdaságfejlesztési lehetõségeit,
kedvezõ adottságait  a térség és az
ország érdekében. Központi segítség nélkül nem tudja a város betölteni azt a gazdasági, ipari, központi
funkcióját, amelyet adottságai lehetségessé, a térség és az ország
fejlesztési igényei pedig szükségessé tesznek  fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a fejlesztési célokhoz  amik a munkahely-teremtést, ezáltal a város és a térség fejlõdését segítik  tartozik például a helyi iparterület bõvítése, az útépítés.
De a vonzó környezet megteremtése, a város-rehabilitációs programok, a sport-infrastruktúrák, közcélú létesítmények építése is hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyben és a
környéken élõ emberek nagyobb
elõnyökhöz, lehetõségekhez jussanak. Továbbá szólt a turisztikai fejlesztési tervekrõl: így a Muravidékprogramról, amelyben  mint a folyó környékének központi városa 
Kanizsa vezetõ szerepet tölthet be.
 Ezekben nyújt segítséget a kormány  közölte a polgármester. Azt
is, hogy a vidék fejlesztésének kulcsa a vidéki városok fejlõdése. A
stratégiai megállapodás pedig ezt
szorgalmazza.  Célunk, hogy
Nagykanizsa virágzó ipari, kereskedelmi és kulturális központ, vonzó és befogadó város legyen az or-

re. 3.2 milliárd forintból felújítottuk a Kanizsai Dorottya Kórházat,
amely az ország egyik legmodernebb egészségügyi intézménye lett
 mondta Orbán Viktor.
Beszédében kifejezte a kanizsai
vizit apropóját, a stratégiai megállapodás eredményét: a város hoszszútávra, 2014-2021 közti idõszakra szóló fejlesztési terveit.
Amik közül több 2018-ig, a választásokig megvalósul.
 A legnagyobb probléma, mint
polgármester úr is hangsúlyozta, a
munkanélküliség. Ezt a bajt kell
elsõsorban orvosolni. Úgy, hogy a
mostani választási ciklus végéig
teljes foglalkoztatottságról beszélhessünk  így a miniszterelnök. A
foglalkoztatottság növelésének
egyik kulcsa az új iparterületek létrehozása.  Ha van tó, lesz béka is
 summázta Orbán Viktor. Mint elmondta: nem a városnak kell a
kasszájába nyúlnia a területek
megvásárlásáért. A magyar állam,
az adófizetõk pénzébõl vásárol,
több lépcsõben, félezer hektár ipari területet, amit aztán az önkormányzat rendelkezésére bocsájt.
 Az M70-es autóutat kétszer
két sávosra bõvítjük  folytatta a
miniszterelnök. Ez nem csak gazdasági fejlesztés, emberiességi
cselekedet is. Nem szeretnénk, ha

amik ennek meglétét garantálják. A
sport területén történõ fejlesztések
ide sorolhatóak. Éppen ezért, 3000
fõ befogadására képes multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnokot építünk. A meglévõ uszoda
mellé pedig egy 50 méteres fedett
uszodát  mondta a miniszterelnök.
Jelezte azt is, a várossal közös megállapodás során ugyan felmerült,
Kanizsa szeretne nemzetközi konferenciaközpontot létrehozni, hotelszolgáltatásokkal együtt. Ám ez
túlságosan embrionális állapotban
van, ezért egyelõre munkacsoport
létrehozásában segít az állam, a terv
pontos kidolgozásához. A létesítmény megépítéséhez  utalt rá Orbán Viktor  magántõke is szükséges.
 Megállapodtunk  ahogy polgármester úr is jelezte  a Muravidék természeti értékeinek megõrzésérõl és turisztikai fejlesztésérõl. Kiépítünk egy 150 kilométeres kerékpárút-rendszert, kizárólag kormányzati forrásból, de emellett a kisvasút
fejlesztése is szükséges.  Ahogy a
ferences kolostor felújítása. Ám abban biztosak szeretnénk lenni, hogy
a késõbbiekben lesz funkciója az
épületnek  közölte a miniszterelnök.
Sz.Zs.
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Hûségrõl és felelõsségrõl

 Nincs bennünk gyûlölet, de
jogos, nemes harag annál inkább. A családjainkkal, a hazánkkal tették.  fogalmazott
Kóré Péter a Nagykanizsai Polgári Egyesület nyári 56-os ünnepén a kopjafánál.  A véreskezû muszkavezetõ gyáván oson az
éjszakában  Átányi Lászlónak
Kádárról írott verse is felhangzott egy zsigmondys diáklány
elõadásában, de akár Biszkura is
érvényes lehet ez a sor. Valamennyi résztvevõ virággal rótta
le tiszteletét az áldozatok elõtt. A
megemlékezõ beszédet Bizzer
András önkormányzati képviselõ, frakcióvezetõ (Fidesz) mondta.
A kommunista nem ismeri a
szégyent, az emberi méltóságot, és
fogalma sincs arról, amit a keresztény etika így nevez: lelkiismeret.
Alekszandr Szolzsenyicin Nobeldíjas orosz írónak tulajdonított
mondat ez, amely jól jellemzi a
kommunista erkölcsöt, pontosabban a kommunista erkölcstelenséget.
A mai napon az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni
megtorlás valamennyi áldozatára,
illetve Nagy Imrére, az 1956-os
forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökére emlékezünk.
Az õ és társai kivégzését a kommunista erkölcstelenség tette lehetõvé 1958. június 16-án. Szimbolikus jelentõsége van annak, hogy

31 évvel késõbb 1989. június 16án, Nagy Imre és társainak újratemetése alkalmával, az ott elhangzott gondolatok, és az ott újra feltámadó polgári értékrend segítségével döntötték meg végül a kommunista erkölcstelenség hatalmát
Magyarországon.
De mindez nem sikerülhetett
volna az 1956-os forradalom és
szabadságharc hõsei nélkül, akik
példát mutattak erkölcsbõl és hazaszeretetbõl. Õk voltak azok,
akik szabadságot és vele együtt
jogot, igazságot és jólétet követeltek a magyar nemzetnek, de útjukban állt a kommunizmus, az
eszme, ami a legvéresebb diktatúrákat szülte. A harc így elkerülhetetlenné vált, a küzdelem pedig
az egész nemzet érdekében zajlott. Nagy Imre miniszterelnök
ezt ismerte fel, és a helyes utat
választva segítette a forradalom
gyõzelmét. Mindezt sikerrel tette,
hisz a forradalom gyõzött, de a
szabadságharc a szovjet kommunisták beavatkozása és elnyomása miatt elveszett , de nem
örökre. 1989. június 16-án újra
feltámadt, és végül gyõzedelmeskedett
A gyõzelem után a mi felelõsségünk pedig az, hogy soha többé ne
engedjük visszatérni a kommunista erkölcstelenséget. Azt az erkölcstelenséget, ami ellen Nagy
Imre is küzdött, és ami végül tõrbe
csalta. A szabadságharc bukása
után Nagy Imre és társai a jugo-

szláv nagykövetségen kerestek
menedéket, ahonnan 1956. november 22-én Kádár János kicsalta
õket, hiszen a kommunista erkölcstelenség jegyében szemrebbenés nélkül garantálta biztonságukat és büntetlenségüket. A kommunisták már akkor is csak hazudtak reggel, éjjel, meg este.
Nagy Imre és társai mellett az
1956-os forradalom és szabadságharc megtorlásaként több száz forradalmárt és szabadságharcost végeztek ki, köztük a legfiatalabbat,
Mansfeld Pétert is. Az õ esetében
kegyetlen módon megvárták, míg
betölti a 18. életévét, majd kíméletlenül kivégezték 1959. március
21-én. Mindez jól mutatja, hogy a
lezüllött erkölcs, a szilánkokra hasadt morál, a mindenen és mindenkin átgázoló hatalomvágy jellemezte Kádárékat, és bizony mindez a kommunista erkölcstelenségbõl fakadt.
Nagy Imre miniszterelnök 1956.
november 4-én - az utolsó drámai
hangú rádióbeszédében - a következõket mondta: Ma hajnalban a
szovjet csapatok támadást indítot-

ség a szeretteinkhez, hûség a hazánkhoz és hûség a nemzetünkhöz.
Ezek a polgári erkölcs alapjai. Az
alapok nélkül pedig megdõl minden felépítmény, és jön helyette
valami más
valami más, ami
rossz, ami nem helyes, ami elítélendõ, például a kommunista erkölcstelenség
És ne legyenek
kétségeink, az életünk értékei ellen
elkövetett árulások mindig a rosszhoz vezetnek, fõleg ha az árulók és
az õket felbujtók, akik sokszor
rosszabbak, mint maguk az árulók,
nem nyerik el a méltó büntetésüket.
Biszku Béla 1956 után belügyminiszterként és miniszterelnökhelyettesként részt vett a karhatalom megszervezésében és irányításában. Ez alapján pedig megkérdõjelezhetetlen személyes felelõssége az 56 utáni megtorlásokban. Az új alaptörvényünk világos elvi és jogi deklarációt tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a
nemzetiszocialista és a kommunista bûnök soha nem évülnek el!
Azok, akik a hazájukat árulják el,
azok, akik a saját nemzetük ellen

tak fõvárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink
harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Hiszem, hogy a lelkek és az eszmék szintjén a csapataink még
most is harcban állnak, és ennek a
szimbolikus harcnak az egyik legfontosabb eszköze a polgári erkölcs. Hûség a családunkhoz, hû-

fordulnak, az idõ múlásával sem
mentesülhetnek a bûneik alól. Így
a méltó büntetésük - több mint 50
évvel az események után is - jogos elvárás a magyar társadalom
részérõl. Azért jogos elvárás, mert
nemzetünk szabadsága és jóléte
csak akkor biztosítható hosszútávon, ha az árulókat árulóként kezeljük, és soha nem mentjük fel
õket a megbocsáthatatlan bûneik
alól.
Kanizsa
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bûnük, a létezésük volt a szálka a
kommunista hatalom szemében.
Vagyok, aki Vagyok.  szólt az

lékezést tartott az önkormányzat és a Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak
Egyesülete a nagykanizsai vasútállomáson.

Úr, és nem részletezte e mondat
jelentését Mózesnek, aki, kiállva
rabszolgának vetett népéért,
szembeszegült a létezésüket eltörölni kívánó hatalommal. Nem
részletezte szavait az Úr, mert a
vagyok bemutatkozás azt fejezi
ki, hogy mindenütt jelenlévõ és
örökkévaló, teremtõ, fenntartó,
életadó örökségünk van nekünk,
embereknek. Ezek a tulajdonságaink tesznek minket naggyá és
erõssé, ezek emelnek fel minket
az emberség magasságába - folytatta Dénes Sándor.
Ezt követõen tette fel a kérdést, hogy így vajon nem arról
szólt-e az elhurcolás, hogy a
kommunista hatalom nemzetünk
egészét szolgává akarta süllyeszteni? Olyan embertelen körülményeket teremtettek, ahol elveszti
ember-arcát minden egyén és
közösség, kiszolgáltatottá és

Fotók: Bakonyi Erzsébet

A Nagykanizsáról és környékérõl történt bevagonírozás 63.
évfordulója alkalmából megem-

 Vagyok, aki Vagyok. A Vagyok küldött engem tihozzátok.
Az Ószövetségben szereplõ, Istennek Mózeshez szóló szavainak felidézésével köszöntöm Önöket a
Nagykanizsáról és környékérõl
történt bevagonírozás 63. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen  kezdte emlékezõ beszédét Dénes Sándor, városunk polgármestere.
Külön tisztelettel köszöntötte
azon hõseinket, a vörös diktatúra
áldozatait, akiket 63 éve, 1952. június 17-én elhurcoltak a Hortobágyra. Kiemelte, olyan embertársainkat, barátainkat tettek földönfutóvá, gyökértelenné, akiknek az
volt az egyetlen bûnük, hogy azok
voltak, akik. Identitással, értékrenddel rendelkezõ, becsületes és
szorgos emberek, családok, akik
hittek az életben, a nemzetben és e
közösség hagyományokra épülõ
jövõjében.
 Olyanokat köszöntök, és
olyan emberekre emlékezünk
most, akik a munka teremtõ erejében bízva építették õseinktõl és
elõdeinktõl örökölt kultúránkat.
Amit idegen szívû, értékeket és
közösséget nem ismerõ kommunista komornyikok el kívántak törölni a világból, pusztán azért,
mert léteztek. A létezésük volt a

igénytelen tömeggé válva elfelejtõdik múltja, karaktere és kultúrája, lényegében tehát a létezése, vagyis az otthon-élménye a
világban.
Hozzátette, mert az egyéni és
közösségi önazonosság nem sarjadhat ki semmiféle cselekedetbõl, semmiféle tevékenységbõl
addig, amíg gyökeret nem eresztett a valahová tartozás, az otthonlét élményében. Ez az igazság évezredek óta az emberként levés
alapelve. Aki ezt az alapelvet
meg- és eltagadja másoktól, az
magát az emberi létezést tagadja
meg, és az embertelenséget vallja
és cselekszi.

volna hazánk történelme és
múltja. Mintha sohasem létezett
volna Magyarország. Mert az
otthon és a haza egy. Ezt fogalmazza meg Cs. Gyimesi Éva kutató a Honvágy a házában címû
mûvében, idézem: Az otthon és
a haza analógiája nyilvánvaló.
Egyik a személyes, a másik a
nemzeti önazonosság megnyilatkozásának és kiteljesítésének
szabadságát és keretét nyújtja.
Mi pedig nekik adjuk cserébe s
önként értékteremtõ munkánk
gyümölcseit.
 Emlékezni jöttünk. Emlékezni azokra a meggyötört emberekre és családokra, akiket a kom-

Kiemelte, ez történt a kommunizmus évtizedeiben Magyarországon, a közös otthonunkban.
Ahol is az idegen érdekek a
nemzeti identitást adó hagyományainkat elfeledtetve úgy tapostak bele otthonaink szentségébe,
elûzve a nemes szívû vendéglátókat, mintha soha sem létezett

munista rezsim meg kívánt fosztani múltjától és jövõjétõl, vagyis
az otthonától. A mai nap, a mi
közös emlékezésünk azonban a
bizonyíték, hogy a felejtés mélységébõl is fel lehet emelkedni, és
újra élõvé lehet tenni mindazt,
amit profanizálni majd eltüntetni
kívántak. Ez a nap így az emlékezés hatalma folytán válik
szentté, amely tiszteletet és szeretetet kíván meg tõlünk, visszhangozva mindünk szívébõl,
hogy Vagyunk, akik vagyunk:
mindörökké Magyarok  zárta
emlékezõ beszédét a polgármester.
A megemlékezést Jerausek István önkormányzati képviselõ
Várkonyi László: Vádollak és ítélkezem címû versének szavalata
követte, majd Szentgyörgyi Ildikó
furulya elõadása után az ünnepséget koszorúzás zárta.
V.M.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

A 63 éve a hortobágyi kényszermunkatáborokba
elhurcolt emberekre, családokra emlékeztek
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Kis papírhajók, a kitisztított Princin

A helyszíni szemrevételezés során
tartott sajtótájékoztatón Rigó Csaba,
Megyei Védelmi Bizottsági elnök elmondta, a a tisztításnak köszönhetõen
a víz immár zavartalanul áramlik.
 Kiskanizsa és Bajcsa közt 10
km-en, Magyarszerdahelytõl Felsõrajkig pedig mintegy 13 km-es szakaszon történt kotrás. Mindkét szakaszon lánctalpas gépekkel végezték a tisztítást, a felsõ részen úszó
kotróval is. Eltávolították az iszapot, aljnövényzetet, és partfal megerõsítést végeztek  összegezte Rigó Csaba, aki érdekességképpen
szólt arról is, hogy az ország legcsekélyebb folyama, a Principális-csatorna szabályozására már az 1700as évektõl kezdve voltak kísérletek,
ám csak az 1960-as években álltak
neki a szükséges teendõknek, többek közt a lecsapolásnak.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

 Soha ne legyen ár- és belvíz
probléma a Principális csatornán.
Ezek miatt, remélem, ide többet
nem kell jönnöm  ez volt a vízre bocsájtott kívánsága Rigó
Csaba megyei kormánymegbízottnak, aki szerdán személyesen
megtekintette a kitisztított csatornát. Az eseményen rendhagyó
performanszra is sor került.

 Tényleges áttörést e tekintetben viszont csak a 2004-es év hozott  folytatta a kormánymegbízott. Ekkor rendelt a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság egy
tervet, hogyan kellene kezelni, kotorni, tisztítani a csatornát, hogy az
elvezesse a vízmennyiséget.
Tavaly a szokásosnál jóval több
csapadék hullott több ütemben, emellett a talajvizek összefolyása is tetézte
a gondot a csatornánál. Azonban sokak összefogásának és munkájának
eredményeként az ár- és belvíz ellen
védekezni nem kell majd a közeljövõben.

 Van azonban még a Mantaipatak befolyásánál egy olyan 8
km-es szakasz, amit ki kell kotorni, mindenképpen. Remélhetõleg
erre is lesz kormányzati támogatás
 fogalmazott Rigó Csaba.
Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója
a keddi eseményen ismertette: a
két, említett szakaszra összesen
168 millió forintot biztosítottak,
ami a kotrási munkákat fedezte. 27
ezer köbméter iszapot takarítottak
ki a folyamból.
 A közelmúltban ugyan volt egy
kis árhullám a Principálison. A pün-

kösdkor mért eredmények azt mutatták, a vízsebesség  egyúttal a meder  kapacitása a kétszeresére növekedett. Így, amennyiben akkora ár is
lenne, mint tavaly, gond nélkül le
tud folyni  összegezte Gaál Róbert.
Rigó Csaba hozzáfûzte: a gyors
vegetáció miatt ugyan kinõtt itt-ott
a növényzet a Principális-csatornán, de ezt folyamatos aljazatkotrással orvosolják.
Dénes Sándor, Nagykanizsa polgármestere  csatlakozva a megyei
kormánymegbízott és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatójának szavaihoz  üdvözölte,
hogy elkészültek a munkálatokkal.
 A Princi partján élõ emberek
most kicsit fellélegezhetnek  fogalmazott a város elsõ embere.
Egyúttal megköszönte, Rigó Csabával és Gaál Róberttel együtt,
mindazok munkáját, akik anno a
védekezésben, majd pedig a tisztításban részt vettek. - Azonban a jövõben sem szabad elhanyagolni a
csatornát. Ezentúl is odafigyelünk
rá  jegyezte meg Dénes Sándor.
Az esemény zárásaként a kiskanizsai iskola diákjai által hajtogatott,
több mint harminc papírhajóra írták
rá kívánalmaikat a sajtóbejáráson
résztvevõk, majd ezeket vízre bocsájtották, a gyerekek közremûködésével.
Sz.Zs.

Segítséget nyújt az önkormányzat

Fotó: Szabó Zsófia

ra sokaknak kissé bonyolultnak tûnõ elektronikus pályázat
kitöltésében.

Mint arról már korábban
hírt adtunk, újra indul a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Otthon melege programja,
amelynek keretében a háztartások régi mosógépei új, energiatakarékos gépekre cserélhetõek. Városunk önkormányzata segítséget nyújt minden érdeklõdõnek az ügyfélkapus regisztrációhoz kötött, elsõ látás-

Errõl tartott ma sajtótájékoztatót
Dénes Sándor polgármester és Dr.
Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó. Elmondták, a minisztérium 500 millió forintos keretet
különített el a nagy népszerûségnek örvendõ programra.
 Július elsejétõl szeptember
30-ig lehet pályázni új mosógépekre. Akik sikerrel pályáznak,
az eszköz feléhez kapnak támogatást  összegezte Dénes Sándor, aki hozzátette: az ügyfélkapus, elektronikus regisztráció a
pályázat alapfeltétele. A regisztrációval pedig nem boldogulnak
könnyen azok, akik kevésbé értenek a számítógéphez  mint például az idõsebb generáció. Számukra, és természetesen minden
érdeklõdõnek a hivatal alagsorában található, szociális és adó-

ügyekkel foglalkozó iroda helyiségében kedden és csütörtökön,
8-16 óráig segítséget nyújtanak a
regisztrációban.
 A pályázatok folyamatos beadása érdekében kérjük a nagykanizsai, pályázni kívánó személyeket, hogy július 1. napjáig 
ha még nem rendelkeznek Ügyfélkapuval- a Nagykanizsai Járási Hivatal Okmányirodájában a
következõ napokban ezt ingyenesen tegyék meg és az errõl kapott dokumentumot is hozzák
magukkal majd  emelte ki dr.
Szabados Gyula önkormányzati
tanácsadó.
Otthon melege program
A háztartások olyan mosógép
megvásárlásához kaphatnak támogatást, amely a víz- és az áramfelhasználás tekintetében is energiatakarékos. Ezzel nemcsak a háztartások tudnak spórolni, hanem a

széndioxid kibocsátás is csökken,
vagyis a klímapolitika szempontjából is hasznos.
A kiírásra minden felnõtt, magyarországi lakhelyû és ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ
állampolgár jelentkezhet, aki
vállalja, hogy mosógépét energiatakarékosra cseréli. A támogatás 50 százalékos, A+ jelzésû
mosógépek esetében maximum
25 ezer, A++-nál 40 ezer, A+++
esetében pedig 45 ezer forintot
lehet kapni.
A pályázat júliustól szeptember
30-ig tart. Minden régiónak önálló pályázati kerete van. A kormany.hu oldalon megtalálható,
hogy milyen ütemben nyílnak
meg a pályázatok. Az elsõ pályázók akár augusztusban, szeptemberben lecserélhetik régi mosógépüket a programnak köszönhetõen.
Sz.Zs.
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50 éves a Vackor óvoda
ven esztendõben az óvodában dolgoztak, hivatásukat látták el 
kezdte ünnepi köszöntõjét Dénes
Sándor polgármester. Hozzátette,
az óvónõk munkája, a pici gyermekekkel való foglalkozás, nevelés, az egyik legszebb életpálya.
Az óvoda történetét Lenkovits
Szilvia tagóvoda-vezetõ mutatta be,
aki elmondta 1965-ben alapították
az óvodát. Többek között kiemelte,
hogy az óvónõk óvodapedagógusi
végzettségük mellett szakirányú
képesítéssel, pedagógus szakvizsgával is rendelkeznek. 2008 óta a

A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda Vackor Tagóvoda
fennállásának 50. évfordulóját
ünnepelte, mely megemlékezés
alkalmából szakmai napot tartottak a Medgyaszay Házban.
 Ötven év telt el azóta, hogy
Nagykanizsa városának vezetõi
úgy gondolták a hatvanas évek elején, hogy óvodát alapítanak a keleti városrészben. Az én feladatom,
hogy köszönetet mondjak, tiszteletemet és elismerésemet fejezzem
ki mindazoknak, akik az elmúlt öt-

Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tagóvodája az intézmény.
 A Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda tiszteletben tartja a tizenkét tagóvoda helyi sajátosságait,
értékeit. Így a Vackor tagóvoda
egyéni arculatába tartozik továbbra
is a játékos nevelés mellett a mozgásfejlesztés, az anyanyelv szeretetének a megalapozása és a napi élményt jelentõ bábozás  mondta a
tagóvoda vezetõje. Hozzátette, arra
helyezik a hangsúlyt, hogy óvodásaik a nap legnagyobb részét a mesék világában, nyugodt, tartalmas
játékkal és sok mozgással töltsék
el. Nagy hangsúlyt fordítanak az erkölcsi, az érzelmi nevelésre, az ünnepek, néphagyományok ápolására.
Ezen túl felhívják a figyelmet a
környezet védelmének fontosságára, a fenntartható fejlõdésre.
Amesék adaptációja az óvodai játékokban címmel dr. Józsa Éva, a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Karának egyetemi
docense beszélt a szakmai napon, aki
már számos alkalommal tartott elõadást Nagykanizsán. Kádár Annamária, a Babes Bolyai Tudományegyetem egyetemi adjunktusa, igazgatója
útravalót adott a hallgatóságnak a kényes nevelési helyzetekhez.
V.M.

A héten kezdõdik a Legszebb
konyhakertek mozgalomba benevezettek kertjének zsûrizése
Nagykanizsán és környékén.
Összesen 130 kerttel pályáztak
városunkban az idei megmérettetésre, mely számmal városunk az
országban az elsõ helyen áll a nevezõk tekintetében. Errõl tartott
sajtótájékoztatót Dénes Sándor
polgármester és dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó.
 A mozgalomhoz 2013-ban
csatlakozott Nagykanizsa, a karcagi alpolgármester felhívásának
megfelelõen  kezdte a polgármester. Hozzátette, aki a természetben
dolgozik, növényeket ápol, nagyon fontos dolgot teljesít, hiszen
egészséges élelmiszert tesz a család asztalára, valamint e mellett a
felesleget akár értékesítheti is. A
kerteket a kiírásnál meghatározott
szempontok alapján pontozzák
majd.

Fotó: Varga Mónika

Rekord számban neveztek az idei
Legszebb konyhakertek mozgalomba

 Májusban zárta le Nagykanizsa a
nevezéseket. Ezen határidõig 130 nevezés érkezett  vette át a szót dr. Szabados Gyula. Kiemelte, 234 település
csatlakozott az egész országban, melybõl 32 határon túli. Az országból 2067
kertet neveztek a 234 településrõl. Zala megyébõl nevezés érkezett Zalaegerszegrõl, Gutorföldérõl, Alsó-

nemesapátiból, Galambokról és
Nagykanizsáról. A legtöbb jelentkezõ
városunkból érkezett, a nevezõk 80-90
százaléka nyugdíjas kertmûvelõ.
A kertek zsûrizésekor végigjárják a
zsûri tagjai a 130 kertet és különbözõ
szempontok szerint értékelik azokat.
V.M.

5

A Halista olvasás
(bizony) kihívás
A városi könyvtár legújabb
olvasásnépszerûsítõ programjának célja, minél többen, minél több és minél többféle
könyvet olvassanak, a megadott témakörökbõl, a december 1-i határideig.
Halista Olvasási Kihívás  bizony, rendhagyó címmel invitál
minden olvasni vágyó s szeretõ
embert, a könyvtár csapata. A
lényeg, olvass el egy olyan
könyvet, ami:
- több mint 500 oldal.
- aminek a címében számok
szerepelnek
- amiben állatok is szerepelnek.
- krimi.
- fantasztikus regényt.
- aminek a címe csupán egy
szóból áll.
- Nobel-díjas szerzõ mûvét.
- történelmi regényt.
- több mint százéves mûvet.
- aminek az írójától még nem
olvastál semmit.
- aminek az írójának a monogramja megegyezik a tiéddel.
- ismeretterjesztõ.
- memoár vagy önéletrajz.
- kortárs magyar író mûve.
- amibõl film is készült.
- ifjúsági regény.
- ami a jövõben játszódik.
- aminek a címében szerepel
egy szín.
- ami ebben az évben jelent
meg.
- amit egy barátod ajánlott.
- vicces témájú, vidám történet.
- mely olyan helyen játszódik,
ahova mindig is szerettél volna
eljutni.
- családregényt.
- kalandregényt.
- Nagykanizsáról szól, vagy
Halis István írt.
Teljesíts a negyedszázat témából legalább tízet (vagy többet), miután jelentkeztél az
eseményre a könyvtár közösségi oldalán, vagy személyesen a
szépirodalmi pultnál. Amint
kivégzel, magadévá teszel
egy könyvet, oszd is meg,
mindjárt, a többiekkel az arckönyves oldalon, s persze a
könyvtárba is add le, természetesen azt, milyen kötettel lettél
gazdagabb, lélekben.
Sz.Zs.
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Élménydús napok
utak végén

Egy pályázat jóvoltából a Rozgonyi Úti Általános Iskola több
diákja nemrégiben Erdélyben
járt.
Az átélt élményekrõl képes beszámolót is tartottak hazaérkezvén
iskolatársaiknak. A virtuális túravezetésen csodálatos felvételek
láttatták az erdélyi tájak szépségét,
amely, természetesen, a kiránduló
gyerekek számára is életre szóló
emlékeket adott. A Nemzeti Öszszetartozás-Határtalanul projekt elnevezésû témanapokon,
amik keretében sor került a székelyföldi út értékelésére is, a
Bojtár Együttes koncertet adott.
Továbbá e rendezvény(ek) során
értékelték az intézmény képzõmûvészeti  és rajzpályázatára beérkezett munkákat is.

gei, a Fogarasi havasok csillogó
hegygerincei, a székelykapus házak is lenyûgöztek.
Az is sokat jelentett számukra,
hogy Böjte Csaba atya dévai gyermekotthonába ajándékokat vihettek a rászoruló gyerekeknek.
 Testvérintézményünkbe, a
kovásznai Kõrösi Líceumba, szintén ellátogattunk  errõl már Bíró
Györgyné a projektvezetõ-szabadidõszervezõ beszélt. Egyúttal szólt
magáról a pályázatról is, amelynek
a kirándulást köszönhetik.
Mint elmondta, az Emberi Erõforrások Minisztériumának Határtalanul programja keretében
nyert az iskola közel egymillió háromszázezer forintos támogatást.
A projekt magyarlakta területekre
történõ kirándulásokat finanszíroz:
az idei évben kiemelten a 48-49-es
szabadságharc erdélyi, történelmi
emlékhelyeire való utazásokat.
 Nemrég értünk haza, de már
újból visszavágyunk  jegyezték
meg az élménybeszámoló végén
mosolyogva az Erdélyt megjárt hetedikes gyerekek.

Bécsbe kirándultak

Erdélyben jártak, sok
mindent láttak

Valóban nem volt határ a
Kõrösis diákoknak, a Határtalanul projekt jóvoltából, a hónap elsõ felében. Az intézmény
46 tanulója és több pedagógusa
ugyanis megcsodálhatta Erdély
szépségeit.
Az átélt élményekrõl, a magyar
lakta területek felfedezésérõl kedden képes beszámolót is tartottak
diáktársainak.
 A 2200 km-es út elég fárasztó
volt, ám megérte, hogy láthassuk
Nagyvárad, Szováta, Kolozsvár,
Gyergyószentmiklós, Arad  és
még sorolhatnánk a városokat, helyeket ahol jártunk  csodáit 
mondták a gyerekek, akiket, érthetõ módon, a Hargita fenyõrengete-

A Zrínyi Miklós  Bolyai János Általános Iskola székhelyintézményének 7-8. osztályos tanulóik nemrégiben Bécsbe látogattak. Riersch Melitta 8.b osztályos tanuló élménybeszámolóját
alább olvashatják:
A Zrínyi Iskola 7-8. osztályos
tanulóival egy napos bécsi kiránduláson vettünk részt, mely során
kellemes emlékekkel gazdagodhattunk. A schönbrunni kastély
megtekintése már önmagában is
csodás élmény volt. A parkban tett
séta után buszos városnézés következett. A kirándulást a Praterben
eltöltött délután koronázta meg,
ahol Európa egyik legrégibb vidámparkjában szórakozhattunk.

Cserhátisok a
Magas-Tátrában
Újabb állomásához érkezett
négy ország partneriskoláinak
közös projektje. Lengyelország

2015. június 25.
és Olaszország után ezúttal szlovákiai (Turany) látogatáson vett
részt április 19.-24. között 7diák
és 3 tanár a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és Kollégium Cserháti Sándor Tagintézménye képviseletében  számolt
be lapunknak Faludi Zoltán projektkoordinátor.
A projekt 2013-ban indult az EU
által támogatott Comenius iskolai

együttmûködések alprogramja keretében. Célja pedig egy négy fejezetbõl álló angol nyelvû útikalauz
létrehozása kisfilmek, képregények formájában.
A találkozó során a résztvevõk
ellátogattak Zsolna, Turócszentmárton városokba és a Besztercebánya közelében található Úrvölgy
településre, ahol rezet és ezüstöt
bányásztak a múltban. Körmöcbányán a pénzverés történetével ismerkedhettek a vendégek. A Magas-Tátra havas csúcsai után a
Déményfalvi-völgyben található
cseppkõbarlangot csodálhatták
meg a cserisek. Nagy élményt jelentett Bajmóc várának látványa és
a közeli állatkert megtekintése.
A szlovák vendéglátók iskolájában a résztvevõk bemutatták egymásnak az elõzõ hónapokban készített képregényeket országaik lakáskörülményeirõl, jellegzetes lakóépületeirõl, az emberek munkakörülményeirõl. A vendégeket fogadta a helyi polgármester, akivel
az oktatás kérdéseirõl beszélgettek.

Projekthét a zadari
testvériskolánkkal

Egy teljes héten keresztül kellett együttdolgoznia 15 piarista
és 15 zadari (Horvátország) diáknak, akik a közös feladatokat
angolul és horvátul beszélték

meg számolt be az eseményrõl az
iskola.nk-piar.hu.
Az elsõ két napon a muramenti
horvát falvakban végeztek a diákok gyûjtõmunkát, ahol hallhattak
a horvátság történetérõl egy izgalmas elõadást, maguk sütötték az
ötféle töltelékkel készített rétest,horvát szokásokat, népviseletet figyeltek meg, imát és horvát
dalokat gyûjtöttek, aranyat mostak
a Murában, fazekaskodtak,bokrétát készítettek. Minderrõl egy kiállítást állítottak össze három nyelven, melynek ünnepélyes megnyitóján maguk mutatták be az érdeklõdõknek munkájuk eredményét.
A kiállítás megtekinthetõ a Piarista
Iskola rendezvénytermében szeptemberig. A megnyitón a Tamburás
Zenekar szolgáltatta a zenét a táncházhoz.
A feladatok Tihanyban és a Balaton környékén folytatódtak  angol nyelvû kvíz Tihany felfedezésével, a Kis-Balaton madárvilága
és jelentõsége, játékok  mind angol és horvát nyelven. A találkozó
végén történt értékeléskor a diákok
hálásak voltak a szervezõknek a
gazdag programért, és minden diák nagyon építõnek találta a programot nyelvi és kapcsolati szempontból egyaránt. A találkozó
szeptemberben folytatódik Zadarban.

Workshop záró
a PEN-en
A Kanizsa Felsõoktatásáért
Alapítvány a TÁMOP 4.2.2.C11/1KONV-2012-004 Nemzeti
kutatóközpont fejlett infokommunikációs technológiák
kidolgozására és piaci bevezetésére címû pályázat lezárásaként egy záró workshopot
rendezett, ahova meghívást
kaptak a térség meghatározó
cégei is.
A rendezvényen a pályázatban
résztvevõ kutatók közérthetõ
módon bemutatták a pályázat
keretein belül végzett munkájukat. Az elõadások fõ célja az
volt, hogy megismertesse a cégek képviselõivel a pályázat
eredményeit és ezek lehetséges
gyakorlati alkalmazási területeit. Az elõadások után a megjelenteknek lehetõségük nyílt személyes konzultációra a kutatókkal, ahol több lehetséges együttmûködési lehetõség került feltárásra.
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Reggel háromnegyed nyolc:
népes csoport gyülekezik a Vásárcsarnok hátsó bejárata elõtt.
A zömében harminc és negyven
év közötti férfiak, valamint két
hölgy társuk most nem vásárolni
érkeztek: a Nagykanizsai Javítóintézetben betöltendõ munkakörükhöz szükséges, OKJ-s
gyermek- és ifjúsági felügyelõ
képzésen vesznek részt. A kíváncsiságtól hajtva kísértem el õket
az elsõ órájukra.
Miközben a még hiányzó diákok is megérkeznek, Tóth Ibolya
tájékoztat a képzésrõl és az elérendõ célokról:
 Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület munkatársaként
szociológiai alapismereteket, segítõ kapcsolatok kommunikációját,
gondozási, ápolási ismereteket, a
gyermekek fejlõdésével kapcsolatos ismereteket oktatok a gyermekfelügyelõk és a rendészek számára
 sorolja a tanárnõ.  A gyermekés ifjúsági felügyelõ képzés célja,
hogy a képzést sikeresen elvégzõk
a gyermek- és ifjúságvédelemmel
foglalkozó intézmények vezetõinek irányítása mellett végezzék a
gyermekek életkorának, állapotának megfelelõ napi tevékenységeket, nevelési, gondozási tevékenységeket, továbbá a munkakör ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat is. A gyermek- és ifjúsági felügyelõ képzés mindöszszesen 350 órás, amelynek 60%-a
elméleti, 40%-a pedig gyakorlati
órákat tartalmaz: utóbbi keretében
egy egybefüggõ, kéthetes szakmai
gyakorlaton vesznek majd részt. A

képzésben résztvevõk 3 modul
(gyermekellátási alapfeladatok,
gyermekfelügyelõi feladatok és
gyermek-felügyeleti dokumentációs feladatok) elvégzésével sajátítják el a szükséges ismereteket. A
most folyó képzés a modulzáró
vizsgák sikeres teljesítését követõen írásbeli, szóbeli és gyakorlati
vizsgával zárul, a vizsgát sikeresen
teljesítõk pedig OKJ-s szakképesítést szereznek.
A tanfolyam napi nyolc órában
zajlik, hétfõtõl péntekig 8 és 16
óra között. A képzést az Országos
Tranzitfoglalkoztatási Egyesület
szervezi és bonyolítja le, szakképzett oktatók közremûködésével. A
modulban résztvevõkkel a felnõttképzésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen felnõttképzési
szerzõdést kötöttünk annak megkezdése elõtt  árulta el a részleteket Tóth Ibolya, majd az átadott ismeretekrõl is ejtett néhány szót. 
Csupa olyan ismeretet adunk át a
kollegáimmal, amelyeket a mindennapjaik során fel tudnak majd
használni a rendészek és a gyermekfelügyelõk: összefoglalóan,
hogyan is kell nevelni, bánni ezekkel a javítóintézetbe került gyerekekkel. Most éppen arról beszélgetünk, hogy a társadalmi rétegzõdés
hogyan befolyásolja valakinek a
késõbbi magatartását, milyen szocializációs zavarokat szenvednek
el ezek a fiatalok, milyen okok miatt kerülnek, kerülhetnek be a javítóintézetbe, illetve, ha már idekerültek, akkor hogyan, mi módon
lehet nekik hatékony segítséget
nyújtani, hogy beilleszkedjenek a
társadalomba. Ez a fõ cél, ez a ja-

vítóintézeti nevelés elsõrendû célja: a fiatal tanulja meg, hogyan,
miként, milyen szabályok szerint,
milyen magatartásnormákat betartva kell, lehet élni a társadalomban.
 Ugyan mi most nem nevelõket
képzünk, hanem gyermekfelügyelõket, de az õ munkakörük is pontosan azt formázza, hogy a gyermekekkel eredményesen foglalkozzanak, tulajdonképpen neveljék õket, illetve példát is mutassanak nekik. Gondoljuk csak el: fõként a nappalos  de bizony az éjszakás gyermekfelügyelõk is  felügyelõk lesznek azok, akik a fiatalok életébe, a nap legnagyobb részében tevékenyen is bekapcsolódhatnak. Egy étkezés levezénylése, a délutáni kézmûves, vagy
éppen kertészeti foglalkozások,
vagy egy focimeccs felügyelete:
nem csak felügyelnek, hanem
folyton nevelnek is, és példát adnak a gyereknek, hogy miként éljék meg, miként kell helyesen, az
elfogadott társadalmi normáknak
megfelelõen megélni egy-egy élethelyzetet  mondja meggyõzõdéssel a hangjában a szakember.  És
az, hogy egy neveltnek melyik felnõttel fog valamiféle személyesebb kapcsolata kialakulni, az nem
feltétlenül attól függ, hogy az adott
személy milyen státuszban dolgozik a javítóintézetben, hanem inkább attól, hogy milyen formában,
milyen intenzitással és milyen idõintervallumban van jelen az adott
gyermek életében. Ez a képzési
modul május 20-án kezdõdött és
július utolsó napjaiban fog befejezõdni. A képzésben nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlatra: a
Nagykanizsai javítóintézet leendõ
gyermekfelügyelõi és rendészei a
Zala Megyei Gyermekvédelmi
Központ különbözõ, gyermek- és
lakásotthonaiban fognak 2 hét gyakorlati idõt eltölteni mielõtt élesben is megismerkednek a javítóintézetbeli munkával. Mentorok
segítségével tanulhatják a szakmát: itt látják majd meg, hogy egy
adott szituációban mit tehetnek,
mik a kompetencia határaik, kinek
kell szólniuk, jelezniük, ha baj
van. Ilyen és hasonló kérdésekre
kapnak ott majd választ  mondta
végül Tóth Ibolya.

Horváth Kornélia a Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ
Nagykanizsai Gyermekotthonának
a munkatársa. A gyermekotthonok
általános tudnivalóit, felépítésüket, mûködésüket, a gyermekekkel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat és egyéb gyermekvédelmi tudnivalókat oktat a javítóintézet gyermekfelügyelõinek és rendészeinek.
 Szerteágazó feladatai vannak
a gyermekekkel közvetlenül foglalkozó szakembereknek, így a
rendészetnek, de elsõsorban a
gyermekfelügyelõknek is  emeli ki Horváth Kornélia.  Ha csak
az adminisztrációs teendõket veszem sorra, itt vannak mindjárt
az alapadminisztrációs kötelezettségek, például a gyerekek
életvezetési naplójának adminisztrálása. Minden gyereknek
lesz egy komplett kartonja,
amelyben a gyámügyi, bûnügyi,
családgondozói okiratai, valamint a belsõ adminisztráció során keletkezõ iratok lesznek elhelyezve. Utóbbi iratok különbözõ helyzetértékelõ papírok, illetve a gyermek javítóintézetbeli
életérõl tanúskodó iratanyagok,
amelyekben természetesen fel
vannak sorolva például a dicséretek, jutalmak, de az is, ha a fiatal
valamilyen szabályt szeg. Ezekbõl az okiratokból aztán jól nyomon követhetõ a gyermek élete,
fejlõdése és lelkivilága. A gyámhivatal, vagy a bíróság pedig
rendre fel is használja e papírokat az egyes döntései kialakításánál. Hasonlóan az intézet vezetése is ezen iratok alapján dönti el
például majd azt, hogy a fiatal alkalmas-e arra, hogy külsõ, az intézet falain kívüli foglalkozásra
járhasson.
 Az oktatással párhuzamosan,
június elején megkezdték a munkavállalók a gyakorlati képzést is,
melynek keretében az Ûrhajós utcai, illetve a ligetvárosi speciális
gyermekotthonban ismerkednek
meg az éles helyzetekkel. Érthetõ módon elsõsorban a gyakorlati
tudnivalók elsajátítására helyezzük a hangsúlyt  fejezte be mondanivalóját a szakember.
Dr. Papp Attila
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Roadshow a
munkavédelemrõl
és a munkaügyrõl

2015. június 25.

Lehetõség  egyenlõ
esélyt a munkára mindenkinek

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által koordinált
pályázat célja az, hogy fejleszsze a munkahelyi egészség és
biztonság, valamint a munkavédelmi, és a munkaügyi ellenõrzések területeit. Errõl elsõként Kisanyik Tímea, a projekt
kommunikációjáért
felelõs

munkatársa tartott bemutató
elõadást. Prezentációja kitért a
projekt fõbb területeire és a
projekt által elért célcsoportokra is. Dr. Babati Szabolcs, a Zala Megyei Kormányhivatal fõosztályvezetõ-helyettese
a
munkaügyi változásokról és az
ellenõrzésekrõl tartott elõadást,
külön kitérve a zalai sajátosságokra. A projekt kommunikációs területéhez kapcsolódva kettõ reklámfilm is bemutatásra
került, melyek a feketefoglalkoztatás, valamint a munkavédelemhez kötõdnek. Zárásként
Zsadányi Mária, az NGM
munkafelügyeleti referense tartott elõadást. Amint azt elmondta: szemléletváltást szeretnének elérni a munkáltatók
és a munkavállalók tekintetében is, hogy kevesebb munkahelyi baleset történjen hazánkban. A rendezvényt Kerekes
Áron, szakmai referens a program moderátora zárta. A téma
iránt érdeklõdõk számára a projekt kiadványai elérhetõk lesznek az Inkubátorházban.
Kanizsa

Fotó: Bakonyi Erzsébet

A TÁMOP-2.4.8-12/1-20120001 számú, az Európai Unió
támogatásával futó projekt
keretében szerdán rendezvényt tartottak a Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban. A program
a 2012 óta zajló munkavédelmi és munkaügyi roadshow
részeként került megrendezésre.

szít el, 50 munkakört tár fel és 20
partnerrel köt együttmûködést a
program során. A szakmai tevékenység 2013. augusztus 1-jétõl
zajlott folyamatosan a zalaegerszegi, nagykanizsai, keszthelyi és
zalaszentgróti térségekben.
Ez idõ alatt a szakmai team folyamatosan arra törekedett, hogy az
ügyfélkörbe tartozó személyek számára személyre szabott szolgáltatást nyújtson a sikeres elhelyezkedésük és hosszú távú munkaerõ-piaci részvételük megvalósulása ér-

A Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei Szervezete megpályázta
és elnyerte a Lehetõség 
egyenlõ esélyt a munkára mindenkinek elnevezésû, TÁMOP5.3.8.A3-12/1-2012-0059 számú
pályázat megvalósítását.
A projekt során azt vállalta a
szervezet, hogy legalább 200 fõ
megváltozott munkaképességû
személyt von be, 45 fõt elhelyez az
elsõdleges munkaerõ-piacon, 100
Egyéni Munkavállalási tervet ké-

dekében. Az elhelyezkedett munkavállalók sorsát további 6 hónapig
figyelemmel kísérték, szoros kapcsolatot tartva a munkáltatókkal. A
projektben együttmûködõ team
szinte heti rendszerességgel tartott
értekezletet. A sikeres projekt zárásaként tegnap került sor Nagykanizsán az eredményeket bemutató
zárórendezvényre.
A konferenciát dr. Baracskai
Józsefné, a Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezetének megyei igazgatója nyitotta meg. A
projekt eredményeit Szõlõsi Márta
projektmenedzser mutatta be. A
képzések szerepe a megváltozott
munkaképességû munkavállalók
elhelyezkedésében címmel dr. Borosán Gyula, a Felnõttképzési Pedagógiai és Humán Szolgáltató
Kft. igazgatója tartott elõadást. A
megváltozott munkaképességûekre vonatkozó jogi szabályozás hatályba lépését dr. Tõke Alajos jogtanácsos ismertette, végül egy sikeresen elhelyezett ügyfél élménybeszámolóját hallgatták meg a
projektzáró résztvevõi.
B.E.

Érzékenyítõ tréning munkáltatók számára:
a humán erõforrás menedzsment kihívásai
A város önkormányzata a
NYDOP-3. 1.1/B2-13-k2-2013002 azonosítószámú, Ligetváros szociális célú rehabilitációja
elnevezésû projekt keretében
kétnapos érzékenyítõ tréninget
szervezett munkáltatók számára
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban.
Az ingyenes képzésen az alábbi
témák szerepeltek: a leendõ munkatársak professzionális kiválasztása,
az adott munkakör legmegfelelõbb
kiválasztási módszerének meghatározása, az erõforráshiányok feltérképezése és a jövõbeni fejlesztésekhez szükséges munkaerõ betervezése, a strukturált és a szervezet erõforrásaihoz alkalmazkodó kiválasztási, képzési programok megtervezése és lebonyolítása, a képzési és
oktatási folyamatok hatékony me-

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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nedzselése, a munkatársak kompetencia felmérése és fejlesztése, a
vállalati fluktuáció csökkentése és a
dolgozói lojalitás növelése. Az
együttes eszmecserén elsõként arra
a kérdésre kellett választ adniuk a

jelenlévõknek, hogy a foglalkoztatással kapcsolatban milyen kihívásokkal kell szembenézni napjainkban a munkáltatóknak.
B.E.
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VadKaland
Az egzotikus állatok sok esetben
ugyanolyan társnak bizonyulnak,
mint a kutya vagy a macska. Tartásuk azonban különleges körülményeket igényel, rendszeres orvosi vizsgálatukat pedig szakirányú képzéssel rendelkezõ állatgyógyászok végezhetik. Zala megyében például dr. Boa László,
aki, legyen szó egy aranyhörcsög
sürgõsségi ellátásáról, vagy akár
egy tigrispitonUH-vizsgálatáról,
nem riad vissza semmitõl
 Honnan indult az állatorvosi
pályája?
Azt gondolom, tudatosan készültem erre a pályára, bár kezdetben nem állatorvos, hanem zoológus vagy vadbiológus szerettem
volna lenni mondja határozottan
dr. Boa László. 1990-ben kezdtem
a pályámat, az Állatorvos Tudományi Egyetem sebészeti és szemészeti klinikáján. Közel 6 évig
dolgoztam Budapesten, ebbõl körülbelül 1 évet különbözõ ösztöndíjakkal külföldön töltöttem, a leghosszabb idõt  fél évet Hollandiában, az Utrechti egyetemen  meséli büszkén a doktor úr.  Aztána
Fõvárosi Állatkert akkori fõ állatorvosának irányítása alatt, elsõként kezdtük el végezni Magyarországon az óriáskígyók szívultrahang diagnosztikai vizsgálatait
hangsúlyozza az orvos.
 Milyen állatokkal volt még
dolga akkoriban?
 Elsõsorban tigrispitont, vörös
farkú boákat, fehér ajkú pitont
vizsgálhattam: ezek nagyobb méretû, rendkívül látványos, és olykor nagyon veszélyes állatok. Ha
ezekkel az ember nem körültekintõ, és nincs meg a megfelelõ szakszemélyzet, veszélyes lehet. Pél-

dául egy 4-5 méteres kígyó rögzítéséhez több ember szükséges,
akár méterenként egy-egy  nyomatékosít.  Elõfordult, hogy a terráriumból kivettük a kígyót, a gondozó pedig rosszul fogta meg és a
combjára olyan mértékben tekeredett rá, hogy csak segítséggel tudott a szorításon oldani.  Mikor
kezdtem magánpraxisba Nagykanizsán?  kérdez vissza dr. Boa
László.  Az élet úgy hozta, hogy
otthagytam a klinikai munkát, belevágtam egy saját praxisba, és
1996 óta dolgozom itt, Kanizsán.
Nem minden állatorvos kedveli a
hüllõket, madarakat, vagy nincs
affinitása, ezekkel foglalkozni.
Nekem volt.
 Mi volt az elsõ háziállata?
 Az elsõ egy dám szarvas borjú
volt, egészen kis gyerek voltam
még. A nagymamám és én neveltük fel a háznál, Tolna megyében.
Késõbb elhoztuk Nagykanizsára
is, és itt élt a kertünkben, nálunk.
Mindig szívesen gondolok vissza
rá
 Mennyire jellemzõek az Ön
praxisában az egzotikus állatok?
 Egy vidéki állatorvosi rendelõbe nem az a jellemzõ, hogy bevezetik a tigrist, vagy a jegesmedvét. Nekünk kevesebb dolgunk
van ilyen állatokkal. Az emberek
többsége lakásban jól tartható, és
kisebb méretû emlõsökkelhörcsög, egér, patkány, csincsilla, tengerimalac, madarakkal, kisebb
hüllõkkel, mint például a teknõsök, kígyók, illetve díszbogarakkal, skorpiókkalés pókokkal foglalkozik. Óriáskígyók ritkán
ugyan, de elõfordulnak. A rendkívül színes siklók, amelyek akár
egy lakótelepi lakás kis terráriumában is viszonylag könnyen tarthatók, nagyon dekoratívak tudnak
lenni és nekem õk a nagy kedvenceim. Azonban már Kanizsán is
volt olyan esetem, amikor az itt
fellépõ cirkuszosok a hirtelen roszszul lévõ oroszlánhoz hívtak.
Azért a napi rutin persze nem ez 
szögezi le az állatok doktora.
 Ön tehát szereti õket, de a családja hogy viszonyul ezekhez a különleges állatokhoz?
 Az egész család nagyon szereti az állatokat. Egyedül a feleségem, aki a kígyókért nem rajong
mondja mosolyogva.  Valószínûleg ezért nincs még kígyónk. Azt
mondta, hogy válasszak: vagy õ,
vagy egy kígyó. Választottam
Persze azért én továbbra is rajongok értük. Van egy kis vadfarmom
a Szlovén határ közelében, ott
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szinte név szerint ismerem már
aterületünkön elõforduló kígyókat,
tudom, hogy hol találom például a
majd kétméteres, erdei siklómat,
akivel most a párzási idõszakban
sûrûn összefutottam. Egyszer
majd a frászt hozta rám: nyírtuk a
füvet, és azt hittem megsértettem a
géppel, mert mozdulatlanná dermedt. De nem lett semmi baja,
csak azt gondolta, hogy jól álcázta
magát, és nem látom. Megnéztem,
és láttam, hogy rendben van. Már
többször meg akartam mutatni a
feleségemnek, hogy nézze meg
milyen gyönyörû, de egyszerûen
nem hajlandó megnézni
 Miben különbözik egy egzotikus állat praxis a megszokottól?
 Elõször is, az egzotikus pácienseim nem egyszerû vizsgálati
alanyok. Gondoljunk csak bele:
ötletelhetek rendesen, mikor egy
páncéljába visszahúzódó teknõsnek kell beadnom egy injekciót.
Aztán egy kígyó, vagy éppen csincsilla gazdájával sokkal többet kell
beszélgetni: nekem sokkal több információra, a gazdának pedig számos jó tanácsra van szüksége ah-

parizeren éla csiga és a nyers hal
helyett  mondja komolyan az állatorvos.  Ilyenkor a terrárium-lakónk akár évekig is szenvedhet,
haldokolhat. Persze, ha már teknõsrõl volt szó: a gazdi nemcsak a
kedvencet, de saját magát is veszélybe sodorhatja a hozzá nem értéssel, de fõként azzal, hogy nem
tájékozódik. Szigorúan tilos például a hálószobában, az ágy mellett
tartani a vízi teknõst, mert bakteriális betegségek tömkelegét szedhetjük össze, már csak azzal is,
hogy a vízpárát belélegezzük.
 Volt-e olyan esete, ami mélyebb nyomot hagyott Önben?
 Volt az életemben egy sérült, törött lábú, híres versenyló, egy angol
telivér, aki nagyon a szívemhez nõtt.
Eltörte a lábát, és több mint 200 napig voltam a kezelõorvosa, annak
idején, Pesten, a sebészeti klinikán.
Ez egy darabos végtagtörés volt, az
állat lába pedig elfertõzõdött. Erõn
felül próbáltuk munkatársaimmal
megmenteni. Annyira megbízott
bennem, hogy már mindenféle bódítás, altatás és leszorító eszköz nélkül
csontdarabokat tudtam kiszedni a

hoz, hogy a végén meggyógyulhasson a kis kedvenc. Hoztak már
hozzám olyan vadászgörényt például, amit hónapokon keresztül
zöldséggel etettek, és csodálkoztak, hogy a másfél-két éves állat
miért csupán 600-700 gramm:
mert ragadozó állat, aki nem zöldséget eszik Vagy mikor a tengerimalacot, nyulat csokoládéval,
bundás kenyérrel, rántott hússal
meg keksztekerccsel etetik, aminek egyenes következménye, hogy
elõbb utóbb állatorvosnál kötnek
ki, és ez még a jobbik eset,
hogyélve ideérnek vele. A hozzá
nem értés vezet ide. Ha például
egyragadozó életmódot folytató
vízi teknõsnek nem biztosítjuk a
megfelelõ hõmérsékletet, páratartalmatés megvilágítást,virslin meg

fertõzött sebébõl. A másik páciensem, akire mindig emlékezni fogok,
az egy csuklyás patkány volt. Egy
nagyon elhanyagolt és elõrehaladott
daganatot kellett mûtétileg eltávolítani a nyak és mellkas tájékáról, nem
is volt egyértelmû elõször, hogy azt
a szövethiányt tudjuk-e majd pótolni. A gazdi a gyógykezelés összegén
100 másik patkányt tudott volna
venni, ami egészséges. De nem: õ
csak hozzá kötõdött. A vizsgálatokat, mûtétet, hosszas kezelést is vállalta a tulajdonos, és látszott, hogy
köztük tényleg nagyon komoly kapcsolat van. Komoly szakmai kihívás
volt,hogy megmentsük a kis állatot,
és sikeres legyen a történetük vége.
Az lett
Szever Viktória
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Fafaragó Szakkör

Egy sikeres csapat a VOKE Mûvelõdési Házban

A nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház tevékenységének egyik alappillére a népmûvészeti hagyományok ápolása, továbbadása az
ifjabb generációnak. Ezt erõsíti a házban mûködõ Fafaragó
Szakkör tagjainak elhivatottsága.
A szakkör a 90-es évek elejétõl
mûködött, majd rövid szünet után
2009 novemberében indult újra 4
fõvel a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban, Csávás Csaba
szobrász vezetésével. Jelenlegi létszámuk 11 fõ.
Vidám, összeszokott, lelkes közösség, foglalkozásaikat áthatja
az együtt alkotás öröme. Népmûvészeti motívumoktól kezdve a
kisplasztikákon keresztül ismerkednek a fafaragás mûvészetével,
fejlesztik képességeiket. Heti
rendszerességgel péntek délutánonként jönnek össze a mûvelõdési házban. A szakkör munkái
népi iparmûvészeti jellegûek, az
idõk során a bátrabbak a szobrászat és a modern alkotások felé is
elkalandoztak. Munkáik túlnyomó része népmûvészeti alkotás,
kisplasztika, valamint dombormû.
Mûveiken keresztül érezhetõ a
fejlõdésük, az egyén gondolatvilága, késõbbiekben az irányítottság hatása.
Alkotásaikat kiállítások kere-

tében mutatják be a nagyközönségnek. 2010-ben a nagykanizsai VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház, 2011-ben Székesfehérváron a VOKE Vörösmarty
Mihály Mûvelõdési Ház adott
otthont tárlatuknak. 2010-ben
részt vettek a Zala Megyei Közmûvelõdési Intézmény által rendezett V. Zalai- Regionális- és
Határon túli Betlehemi Jászol
Pályázaton, ahonnan díjakat
hoztak el. 2011-ben a szakkör
egyik tagja Domaföldi Tibor
szintén díjat hozott el a Jászol
Pályázatról. 2012-ben részt vettek a Tokaji Hagyományos
Nemzetközi Alkotótáborban.
2013-ban az Idõsek Kárpát-medencei Kulturális és Mûvészeti
Vetélkedõje (Ki Mit Tud?-ja)
megyei elõdöntõjén elsõ helyezést értek el. Az országos középdöntõn szintén sikeresen szerepeltek. A fafaragók minden évben aktív résztvevõi a Csinga
Hegyi Alkotó Tábornak. Nagykanizsa város rendezvényein,
valamint országos szintû rendezvényeken (például Országos
Vasutasnap) is bemutatkozik a
szakkör. A VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Házban 2013.
11. 08.  2013. 11. 29-ig került
megrendezésre kiállításuk, mellyel nagy sikert arattak az érdeklõdõ közönség körében. A 2014.
november 27-n ismét útjára in-

dított, immár második Idõsek
Kárpát-medencei Kulturális és
Mûvészeti Vetélkedõjének Zala
megyei fordulóját megnyerték
Alkotó mûvészet kategóriában, és ezzel bejutottak az országos középdöntõbe, melyet
Pécsett rendeztek meg 2015.április 7-8.-n. A középdöntõben
felmutatott teljesítményük a
zsûrit méltán nyûgözte le, így
kategóriájukból joggal jutottak
tovább a 2015. április 30-n a
Budapesti Operettszínházban
megrendezett döntõbe, ahol ismét kivívták munkáikkal a szakértõ zsûri elismerését. A sikeresen szerepelt alkotócsapat
Domaföldi Tibor, Gombos Gyula és Hervai Károly Csávás Csaba vezetésével jövõre ismét rajt-

hoz kíván állni a határokon átívelõ megmérettetésen.
Csávás Csaba szobrász, a szakkör vezetõje már fiatal korától
szenvedélyes fafaragó. Több köztéri alkotása díszíti Nagykanizsát
és környékét. Országszerte, valamint a határon túl is több szobra
került már felavatásra, bronzból,
kõbõl, fából. Jelenleg a szakkörön
kívül a Fafaragó Egyesület Elnökeként is tevékenykedik.
A szakkör célja, hogy a gyakorlott fafaragóknak útmutatást
adjon, hogy tovább tudjanak fejlõdni; a kezdõket pedig megismertetni a fával és a fafaragás
szépségével, illetve a hagyományõrzéssel.
Kanizsa

C4 - MURSCAK-TANÖSVÉNY TEMATIKUS ÚT
Èakovec-Pribislavec-Belica-Domaine-Hodoan-Èakovec

Célcsoport: minden korosztály, kezdõ biciklizõk,
természetkedvelõk, családosok, iskolások.
Útvonal hossza:
45 km.
A túra becsült idõtartama:
3-4 óra

http://cycleinanetwork.eu/hu/szolgaltatasaink/programcsomagok/c4
-murscak-tanosveny-tematikus-ut/

A Mura vidéket még mindig a legértékesebb vízi területek közé sorolják Európában,
ami miatt védett területek közé tartozik. A
Mura természetes folyásának és vízi világának a megõrzésével biztosítható a biológiai
sokszínûség megmaradása ezen a területen,
ennek az egyik bemutató helye a Murscaktanösvény. A túra kezdõknek és családosoknak is ajánlható.
Zalaújváron (Pribislavec) a Festetics-kastélyt 1870- ben építtette gróf Festetics György
egy korábbi udvarház helyén neogótikus stílusban. A kastélyt szép park és kert övezi, benne
kis kápolnával. Bár a kastély a háború alatt kárt
szenvedett, ma is a Muraköz egyik legszebb romantikus épülete. Ma a helyi alapiskola mûködik benne. Szent Flórián tiszteletére szentelt
római katolikus plébániatemploma 1867-ben
épült.

Belica a Nagyboldogasszony tiszteletére
szentelt plébániatemplomát 1501-ben említik
elõször, de valószínûleg a 15. században épült
gótikus stílusban. 1703-ban lebontották és új barokk templom építésébe kezdtek. Az építés sokáig elhúzódott, a torony végül csak 1779-ben
épült meg.
Damása (Domasinec) a Mura jobb partján fekszik. A természetbarátoknak épült a 6,3 km hosszú,
12 állomásból álló Murscak-tanösvény, mely a vidék vízi, növényi élõvilágát, állatvilágát, madarait
mutatja be. A község közösségi házában mûködik
a Merlin- színház.
Hodosány (Hodosan) Nepomuki Szent János tiszteletére épített kápolnája 1835-ben
épült a Hodosányt sújtó árvizek elleni közbenjárásért barokk stílusban. 1886-ban neogótikus stílusban építették át. Két oltára van
Nepomuki Szent Jánosnak és Szent Annának
szentelve.
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Egymástól tanulnak a tanárok
a KLIK új kezdeményezése révén
Tudásmegosztás terén mûködnek együtt az állami iskolák: a pályázaton kiválasztott
Mentoráló intézmények saját, mintaértékû pedagógiai
módszereiket osztják meg a
többi oktatási intézménnyel,
segítve azok oktató-nevelõ
munkáját. Az ország több
száz iskoláját bevonó programot a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ
(KLIK) a Köznevelés az iskolában projekt keretében
indította el. Zala megyében
kilenc intézmény módszertani modelljeit érhetik el az érdeklõdõ iskolák.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) a
Köznevelés az iskolában címû
európai uniós projektjének egyik
elemeként összegyûjtötte azokat
az általános és középiskolákat,
amelyek mintaértékû pedagógiai
modellel rendelkeznek. Rengeteg példa van ugyanis országszerte olyan oktatási-nevelési
módszerekre, irányzatokra, amelyekkel az alkalmazó iskolák jelentõs eredményeket tudnak felmutatni. A KLIK célja a mentoráló intézményi program elindításával ezeknek a helyben már
bevált, régóta alkalmazott eljárásoknak az elterjesztése volt.
Alkalmazásuk ugyanis hathatós
segítséget tud nyújtani minden
állami iskolának az oktatás-nevelési eszköztáruk fejlesztéséhez.
A Mentoráló intézmények havi rendszerességgel kínálnak
óralátogatási lehetõséget és
szerveznek mûhelymunkákat,
amelyeken bármely érdeklõdõ
pedagógus részt vehet. Emellett
tanácsokat is adnak a már bevált
eljárások más iskolák napi gyakorlatába történõ átültetéséhez.
Mindezekkel a KLIK egy olyan
szakmai párbeszéd elindítására
törekszik, amelynek eredményeképpen a legjobb pedagógiai
gyakorlatok a lehetõ legszélesebb körben elterjedhetnek. Ez
alapvetõen a gyerekek érdeke is,
hiszen ezek a sikeres módszerek
nem csak versenyképesebb tu-

dással vértezik fel õket, hanem
érdekesebbé, élményközpontúbbá is teszik az iskolai munkát. A
modellprogramokat jegyzõ pedagógusok ugyanis évek alatt
alakították ki a módszereiket,
felhasználva ehhez nem csak az
eredményességgel kapcsolatos
tapasztalataikat, hanem a gyerekektõl érkezõ visszajelzéseket
is.
Zalában kilenc iskola szerepelt
sikeresen a mentoráló intézményi
pályázaton, így az õ módszertani
modelljeiket ismerhetik meg az
érdeklõdõ pedagógusok.
A Keszthelyi Vajda János Gimnázium a megye egyik legeredményesebb intézményeként régiós
szintû természettudományos tehetséggondozási programot mûködtet nemcsak saját diákjai, hanem a továbbtanulás elõtt álló általános iskolások részére is. Ennek része a Newton Kupa nevû
tanulmányi verseny. A matematikából, fizikából és informatikából
megrendezett
megmérettetés
rangját jelzi, hogy három megyébõl neveznek rá az iskolák, az itt
jól szereplõ diákok pedig többnyire késõbb is számos elismerést és
nemzetközi versenyeredményt
gyûjtenek be.
Példaértékû természettudományos tehetséggondozás folyik a Letenyei Andrássy Gyula
Általános Iskolában, amelynek
egy szelete a módszertani modelljükben szereplõ, környezettudatosságra nevelõ program. A
határváros pedagógusai tanórák
és szakkörök anyagába is beépítették az energiatakarékossággal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. A gyerekek így nem
csak azt ismerik meg, miért van
szükség az ésszerû felhasználásra, de hasznos, otthon is alkalmazható trükköket is tanulhatnak.
A Pacsai Általános Iskola Kis
fizikusok nevû programja a
gyerekek kíváncsiságára építve,
sok szemléltetéssel és kísérlettel
igyekszik közelebb hozni a tantárgyat a gyerekekhez. Méghozzá rendhagyó módon, már alsó
tagozaton, jóval az órarendi fizi-

katanulás kezdete elõtt. Ennek
kettõs haszna is van, hiszen a tét
és számonkérés nélküli foglalkozások észrevétlenül kialakítják
bennük a pozitív attitûdöt, másrészt hatodiktól, élesben tanulva, nagyon sok korábban már látott, ismerõs dologgal fognak találkozni.
Észrevehetõen javítja a diákok
önfegyelmét és kötelességtudatát
a Keszthelyi Közgazdasági
Szakközépiskolában alkalmazott
viselkedésjavító program. A kiscsoportos foglalkozásokon a modern pszichológia eszköztárát is
felvonultató figyelem- és fegyelemfejlesztõ gyakorlatokat végeznek a gyerekek. Ezek hatására a korábbinál jóval kiegyensúlyozottabbak lesznek, csökkennek, sõt gyakran megszûnnek a
magatartási problémák és a különféle káros szenvedélyek is jóval kevésbé fenyegetik õket. Javul az iskolai teljesítményük is,
hiszen megtanulnak koncentrálni
és aktívabban vesznek részt a
tanórákon.
További módszertani
modellek a megye iskoláiban
A dél-zalai térségben a Becsehelyi Általános Iskola volt az
egész napos iskola bevezetésének úttörõje. Másfél évtizedes
tapasztalattal a hátuk mögött
megtalálták a tantermi és szabadidõs foglalkozások ideális, a
tanulók arányos terhelésére tekintettel levõ arányát. Így jut idõ
a tananyag feldolgozása mellett
a lassabban haladók segítésére,
szakkörökre és természetesen játékokra is.
Már több éve tanítják a Göcsej
Kapuja Bak Általános Iskolában
az ún. Erõszakmentes Kommunikáció nevû konfliktuskezelõ módszert. Az amerikai eredetû modell
az önkifejezést és az empátiát a
középpontba helyezve segít az
összezördülések megelõzésében
és szükség esetén mediációval
azok kezelésében, felszámolásában.
Szituációs játékokkal segítik
az eligazodást a mindennapi
életben az egervári Egervári

László Általános Iskolában. Ennek során a gyerekek olyan, a
tananyagban nem szereplõ, de
nélkülözhetetlen dolgokat tanulhatnak meg, mint a közlekedés
alapvetõ szabályai, tájékozódás
a természetben, az egészséges
táplálkozás és az egészségmegõrzés.
A Söjtöri Deák Ferenc Általános Iskola a megyében az elsõk
között kezdte meg a sajátos nevelési igényû tanulók integrált
oktatását több mint tíz évvel ezelõtt. Azóta részletes módszertant dolgoztak ki, amelynek lényege, hogy a tudásszinten alapuló elkülönítés helyett a különbözõ képességû gyerekeket csoportban, egymással együttmûködve tanítják.
Esély és ösztönzés néven mûködik komplex tehetségfejlesztõ
modell a Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában. Az alig száz fõs kisiskola tantestülete minden gyerekben igyekszik felfedezni azt a
területet, amelyben tehetséges
tud lenni, így a program egyszerre öleli fel a különbözõ tantárgyakat, a sportot és a mûvészeteket.
Bõvebb információ és a Mentoráló intézmények országos listája
elérhetõ
a
http://klik.gov.hu/modszertaniinnovacio weboldalon.
A Köznevelés az iskolában uniós forrásból megvalósuló kiemelt
projekt átfogó célja, hogy javítsa
az állami köznevelési intézményekben folyó munka minõségét,
hatékonyságát, s ennek eredményeként a gyermekeknek kiegyensúlyozott, fenntartható oktatási
rendszert teremtsen.
A fejlesztések öt jelentõs területen zajlanak: intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás, szervezetfejlesztés, valamint rendszerszervezés.
A projektrõl bõvebb információ
a www.klik.gov.hu/kozneveles-aziskolaban oldalon olvasható.
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Sört csapolt a polgármester

Július 1. 19.30 óra
KANIZSA BIG BAND
KONCERT

Fotó: Bakonyi Erzsébet

24.qxd

Nyári Zenei Estek az Erzsébet
téri zenepavilonban
Július 7. 9.30-12 óráig
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Papírvirágok készítése
Díjtalan!
Július 8. 19.30 óra
A TÜTTÕ JÁNOS
NÓTAKLUB MÛSORA

Nyáresti Szerenád az Erzsébet
téri zenepavilonban
Július 14. 9.30-12 óráig
KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ
Fessünk nyarat!
Díjtalan!
Július 15. 19.30 óra
A NAGYKANIZSAI
FÚVÓSZENEKAR
KONCERTJE
Nyáresti Szerenád az Erzsébet
téri zenepavilonban

Július 4-5.

HAGYOMÁNYOK NAPJA
BÚCSÚ

Bár sokan bíztak a jó idõben,
az idõjárás átírta az idei, azaz a
IV. Kanizsai Sörfesztivál és Fúvószenei Találkozó forgatókönyvét. A zenekarok megszokott, hangulatos bevonulása elmaradt, a megnyitó kezdetére elfoglalták helyüket a közönséggel
együtt a sörsátorban. A Nagykanizsai Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara és a Nagykanizsai Fúvószenekar mûsorát követõen a
IV. Kanizsai Sörünnepet Dénes
Sándor polgármester nyitotta
meg.
Beszédét Démokritosz, a híres
görög bölcselõ szavaival kezdte,
amely így hangzik: az Élet ünnepnapok nélkül olyan, mint a
hosszú út vendégfogadó nélkül.
 A mai nap ez a vendégfogadó
az idõ hosszú folyamatában, amikor egy idõre elhagyjuk az út poros forgatagát, és megpihenünk
egymás társaságában, természetesen kiváló fúvószenét hallgatva és
sört kortyolgatva  folytatta a polgármester. Mert olykor szükségünk van arra, hogy számba vegyük az elvégzett munkánkat és
feladatainkat. És leülve egy asztal
köré elbeszélgessünk, milyenek is
a hétköznapjaink, mire emlékszünk jó szívvel és örömmel. Hiszen fontos, hogy tudjunk egymásról. Hogy érezzük azt, mi egy
közösség vagyunk, még ha olykor
külön is járjuk az utunkat. Mert
természetes, hogy a saját kérdéseinket és problémáinkat nekünk
magunknak kell megoldanunk,
mindenkinek önállóan. De néha
meg kell állnunk, hogy megpihenve megosszuk egymással azokat a tapasztalatokat, amelyek
fontosak lehetnek barátainknak és

talán a közösségünk egészének is.
És ilyenkor újra és újra rádöbbenhetünk, hogy igenis létezik egy
hagyomány, ami összeköt minket,
ami megmutatja nekünk, hogy mi
egy értékközösség vagyunk. Hiszen a sör kultúrája hozzátartozik
Kanizsa dicsõ múltjához és hagyományaihoz  és remélhetõleg
egyszer a jövõjéhez is , a fúvószene pedig híres zenei oktatásunk

kiválóságát mutatja fel.
A mi vendégfogadónk ebben
más, mint a többieké, ez a miénk,
a mi ünnepünk  fogalmazott a városvezetõ.  És ha a miénk, akkor
ezt a tudatot és érzést osszuk meg
egymással, mert így nyerhetünk
erõt és energiát ahhoz, hogy viszszatérjünk a hétköznapokba, járva
a saját utunkat. Befejezésül ehhez
kívánt mindenkinek jó szórakozást
és színes hétvégi programokat.
A megnyitót követõen került
sor az elsõ ünnepélyes sörcsapolásra Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ közremûködésével. Azután pedig a sörsátrat
máris betöltötte a sÖrömzene. A
fesztiválozókat közel nyolcvan
féle sör, fúvós párbaj és a
koncertek megszámlálhatatlan
sora várta szombat estig az Erzsébet térre, ahol 20 óra 30
perckor a Piramis együttes
lépett színpadra.
B.E.

Sör, fesztivál, fúvós
zene a látogatók
szemével
 Zalaegerszeg közelébõl érkeztünk egy nagyobb baráti társasággal. Szuperül érezzük magunkat, fõleg az esti koncertek
miatt jöttünk. Ritkán tudjuk öszszehangolni, hogy az egész társaság együtt legyen, de most végre
sikerült. Nehéz dolog ez munka és
tanulás mellett. Ráadásul a fesztiválokat nagyon szeretjük, a sört
meg pláne. Még nincsenek olyan
sokan, biztos az esõs idõ miatt, de
minket ez sem tántorított el. Találtunk a közelben olcsó szállást,
így holnap is maradunk  mondja mosolyogva a társaság egyik
tagja.
 Egy nagy sétát terveztünk
délutánra a gyerekekkel, útba
vettük a városi rendezvényt is.
Mivel mindketten játszunk valamilyen fúvós hangszeren, ezért
szeretjük az ilyen zenekarok muzsikáját. Úgy gondolom, ez a ze-

ne a gyerekeinkre is jó hatással
lehet. Körülnézünk késõbb az
árusok portékái között, a gyerekek és a nejem is választhatnak
majd vásárfiát  mondja egy
megkérdezett édesapa.
 Minden évben legalább egyszer felkeresünk egy véradó állomást közösen, így próbálunk segíteni. Ez hagyománnyá vált. Körülbelül öt éve kezdtük, mert akkor egy barátunknak volt szüksége vérre, aki felépült az adományozóknak köszönhetõen. Ezért is
tartottuk fontosnak ezt rendszeresíteni. Ma a Polgármesteri Hivatal alagsorában tesszük ezt meg.
Késõbb szétnézünk az étkezdék
között, és megvárjuk az esti koncertet is. Hûvös van egy kicsit, de
mi nagyon jól érezzük magunkat
 hangsúlyozza egy csapat szóvivõje.
Szever Viktória
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ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi
szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget:
Gépésztechnikus
szakirányú
megegyezés szerint
Kereskedelmi vezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Élelmezés vezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Irodavezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Logisztikai ügyintézõ
szakirányú
megegyezés szerint
Adminisztrátor
szakirányú
megegyezés szerint
Eladó
szakirányú
megegyezés szerint
Autószerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
CNC munkás
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Villanyszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Targoncavezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Csõszerelõ
szakirányú
megegyezés szerint
Lakatos
szakirányú
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

Kanizsa  Ez + Az
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Horoszkóp
III.21.IV.19. Kos
Próbálja megõrizni a higgadtságát, mert
egy olyan hír birtokába kerülhet a hétvégén, ami jótékony hatással lesz anyagi
helyzetére. Elnyeri a párja elismerését is, s
így minden adott lesz a boldogsághoz.

IV.20.V.20. Bika
A hétvégén valószínû, hogy egy vitás helyzetbe kerül. Jól tenné, ha nem indulatosan
kezelné a problémát, hanem kellõ empátiával hallgatná meg a véleményeket. Ezzel lezárulhat múltjának egy égetõ problémája.

V.21.VI.21. Ikrek
Bármire vágyakozik mostanában, a lelki
békéjét csak önmagában találhatja meg.
Legalább a nyaralása idejére engedje
szabadon a képzeletét. Meglátja, a környezetében mindig felvidítja valaki.

VI.22.VII.22. Rák
Kedvességével különös vonzerõt gyakorolhat még azokra az ismerõseire is, akikkel komoly vitába keveredett korábban. A
bolygóállások szerint nem célszerû tovább halogatni a titokzatos terveit.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Szabaduljon meg azoktól a szokásaitól,
amelyek ugyan kényelmesek voltak az
ön számára, de nem nyerték el a párja tetszését. A csillagok szerint jól tenné, ha
több érdeklõdést mutatna iránta.

VIII.23.IX.22. Szûz
Némi technikai problémák adódhatnak
otthonában, s ez kissé megnehezíti a nyári szabadságának kezdetét. De csak rövid
ideig tart ez a helyzet, mert kellemes és
izgalmas napok várnak önre.

IX.23.X.22. Mérleg
Meghatározó szerepet játszik nyári szabadsága idején egy olyan személy, akinek a megjelenésére már régóta számított. Ahhoz, hogy továbbra is jól érezze
magát, most a szívére kell hallgatnia.

X.23.XI.22. Skorpió
A saját erejére most nagyobb szüksége lesz,
mint eddig. Ha nem koncentrál a hibáira, hanem a sikert tartja a szeme elõtt, sokkal többet
elérhet, mint azt gondolná. Egy közeli találkozás alkalmával felkelti valaki az érdeklõdését.

XI.23.XII.21. Nyilas
Mostanában nem szereti, ha valakiért, vagy
valakinek a barátságáért túlságosan meg
kell küzdenie. Fontosnak tartja a kényelmet, és vele együtt a kényeztetést. A szeretetéhségét azonban nem tudja elrejteni.

XII.22.I.20. Bak
Keressen megbízható segítõtársakat a fontos
teendõinek elvégzéséhez. Ha a céljai világosak és egyértelmûek, senki sem gördít akadályt a megvalósításuk elé. Az érzelmi biztonságra most különösen szüksége lesz.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha nem adja fel könnyedén új munkahely keresésének a lehetõségét, még a
nyáron biztató fordulatra számíthat. Maradjon a realitások talaján, és gondolja át
alaposan a döntéseit.

II.20.III.20. Halak
Azzal teljesen tisztában van, hogy nincsenek teljesíthetetlen vágyai, éppen ezért úgy
döntött, most nem hajszolja a sikert. Jól teszi, ha visszafogja a munkatempóját, és
õsszel kapcsol magasabb sebességre.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

24.qxd

24.qxd

2015.06.26.

14

12:37

Page 14

Kanizsa  Sport/Apró

2015. június 25.

Megyei szinten is díjazottak
A megyei asztalitenisz szövetség a hagyományos megyei díjkiosztóját rendezte Nagykanizsán,
melynek keretében az elmúlt esztendõ legjobb (korosztályos) játékosait, illetve a 2014/15-ös versenyszezon csapatait díjazták.
Évtizedes már a hagyománya annak a megyében, hogy a legjobb
újonc, serdülõ, ifjúsági és felnõtt asztaliteniszezõket megválasztják, illetve értékelik az elmúlt évet, valamint
a vele (értelemszerûen) nem teljesen
szinkronban lévõ versenyidényt.
2014. év legjobb megyei asztaliteniszezõi. Újonc lány: Horváth Anna (Kanizsa Gejzír Kft. Kanizsa
Sörgyár SE). Újonc fiú: Móricz
Marcell (Hévíz SK). Serdülõ lány:
Szalai Anna (Hévíz). Serdülõ fiú:
Raposa Roland (Hévíz). Ifjúsági,
nõk: Müller Diána (KSSE). Ifjúsági,
férfiak: Gyöngyösi Áron (KSSE).
Felnõtt, nõk: Tóthné Szász Kinga
(KSSE). Felnõtt, férfiak: Berdár
Norbert (KSSE). Legjobb edzõ:
Emecz Emil (Hévíz). Legjobb csapatok (2014/15): nõi NB I Nyugati
csoport-2. KSSE és a férfi NB II
Dél-nyugati csoport-1. KSSE.
A megyei díjazottak között is szerepeltek kanizsai hölgyek, akiknek
NB I-es csapata végül ezüstérmes
lett a Nyugati csoportban. A KSSE
eredményei a tavaszi szezonban a
következõképpen alakultak.
Gejzír-Kanizsa Kft. Kanizsa
Sörgyár SE (2.)  Hévíz SK (8.) 14:4
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 10. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Mógor
Evelin 4, Tóthné Szász Kinga 4, Bicsák Bettina 2, Ladányi Dóra 2, Újházi
Csilla 1 és a Ladányi-Tóthné páros.
A nõi asztaliteniszezõk NB I-es
zalai rangadóján a kanizsaiak gyakorlatilag minden nehézség nélkül
gyõztek a hévíziek ellen. Mógor
Evelin és Tóthné Szász Kinga hozta a négy nyert meccses szériát.

INGATLAN
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)
Elcserélném nagykanizsai, másfélszobás, felújított, 44 négyzetméteres,

Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Komló (3.) 11:7
11. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Ladányi 4, Mógor
3, Bicsák 2, Tóthné 1 és a
Ladányi-Tóthné páros.
A harmadik helyen álló komlóiak idõnként komoly ellenállást tanúsítottak, végül azonban a tabellán elõttük álló dél-zalaiak gyõzni
tudtak az izgalmas meccsen.
Mohácsi TE (10.)  Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 6:12
12. forduló. Mohács. Kanizsai
gyõztesek: Ladányi 4, Bicsák 4,
Salamon Sára 3 és a Ladányi-Bicsák páros.
A kanizsaiak három emberrel álltak ki, de így is biztosan nyertek a
sereghajtó Mohácsi TE otthonában.
Kanizsa Sörgyár SE (2.)  Kaposvári AC (5.) 12:6
13. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Ladányi 4, Tóthné
3, Bicsák 2, Mógor 2 és a LadányiTóthné páros.
Ahogy kalkuláltak hazai oldalon, a gyõzelemért járó két pontot
bezsebelte a házigazda KSSE.

Fastron Asztalitenisz Club Tolna
(5.)  Kanizsa Sörgyár SE (2.) 8:10
14. forduló. Tolna. Kanizsai
gyõztesek: Ladányi Dóra 3, Tóthné
Szász Kinga 3, Bicsák Bettina 3 és a
Bicsák Bettina-Horváth Anna páros.
A várakozásnak megfelelõen mindhárom hazai hozta a nyerhetõ egyéni
meccseit, majd az utolsó mérkõzésen
Tóthné Szász Kinga 9:8-as dél-zalai
vezetésnél bebiztosította a sikert.
Kanizsa Sörgyár SE (2.)  Gyõri Elektromos Vasas SK (4.) 11:7
15. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Tóthné Szász Kinga 4, Bicsák Bettina 3, Újházi
Csilla 2, Horváth Anna 1 és a
Tóthné-Ladányi páros.
A bajnokság elején még a Gyõr
tûnt a kanizsaiak egyik legnagyobb
riválisának, a tavaszi meccsen aztán a
vendéglátók az elején elhúztak (már
9:2 is volt), eldöntve a találkozót.
Szombathelyi Asztalitenisz
Kör-Sportiskola (8.)  Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 4:14
16. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Ladányi Dóra 3,
Tóthné Szász Kinga 3, Bicsák Betti-

na 3, Újházi Csilla 2, Mógor Evelin
1, Tóthné-Ladányi, Újházi-Mógor
Magabiztos gyõzelmeket arattak
Szombathelyen a kanizsaiak. A két
páros megnyerése után az egyéni
mérkõzéseken is a vendégek nagyobb tudása érvényesült.
Kanizsa Sörgyár SE (2.) 
Szekszárd AC III (7.) 10:8
17. forduló. Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Ladányi Dóra 4,
Tóthné Szász Kinga 3, Bicsák Bettina 2 és a Ladányi-Tóthné páros.
Igencsak jó mérkõzés kerekedett
a szekszárdiak elleni találkozóból, s
elkéltek éljátékosaiknak a pontjai.
Szekszárd AC II (1.)  Kanizsa
Sörgyár SE (2.) 11:7
18. forduló. Szekszárd. Kanizsai
gyõztesek: Tóthné 4, Bicsák 1, Ladányi 1 és a Ladányi-Tóthné páros
Az utolsó fordulóban a éllovas
szekszárdiak voltak soron. Elméletileg a bajnoki címért ment a találkozó, gyakorlatban a hazaiaknak
kedvezett a kör elõtti állás. A kanizsai hölgyek csak akkor tudták volna a bajnoki címet a szekszárdiaktól elvenni, ha 15:3-ra verik  idegenben  õket. Ez nem sikerült, így
a dél-zalaiak ezüstérmesek lettek.
P.L.

Már országos
bajnoki címmel is bír
Balatonfüred volt a helyszíne
az idei középtávú triatlon országos bajnokságnak, melyen
1900 m úszás, 90 km kerékpározás és 21 km futás teljesítése
volt a penzum. Az úszás közben
hullámzás, míg a kerékpározásnál erõs szél nehezítette a versenyzõk dolgát, de a célba érkezõket, így a kanizsai TRI-CO
Triatlon Klub versenyzõit sem
akadályozták mindezek.
Közülük ráadásul Korcsmárosné Vig Rozália (képünkön) az 5559 évesek kategóriájában elsõ he-

összkomfortos, egyedi fûtéses, önkormányzati lakásomat egyszobás, egyedi
fûtéses önkormányzati lakásra. Érd.:
0630-958-7390 (7727K)

SZOLGÁLTATÁS

Kidobásra szánt televízióját,
mikroját, hûtõjét, gáztûzhelyét, stb.,
valamint összegyûjtött reklámanyagait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7700K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok! Tel.:
0620-510-2723 (7710K)

lyezést ért el, ezzel országos bajnoki címet szerezve. Benedek János az 55-59 évesek kategóriájában a férfiaknál 7., Vránics Lász-

ló a 40-44 éveseknél 12., míg
Csõgör Marcell a 40-44 évesek
mezõnyében 20. helyezettként
zárt.

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István 0630597-1530 (7718K)
Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és
ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
Régi sport újságokat, fotókat, új és
régi festményeket, valamint porceláno-

kat vásárolnék. Érd.: Nagykanizsa,
0630-332-8422 (7728K)

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)
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Három nap, négy elsõség

Az elmúlt hétvégére ismét
nemzetközi militarys mezõny
költözött a Csónakázó-tóhoz,
melynek környékén immár a
XVIII. Nemzetközi és Országos
Lovastusa Versenyt rendezték,
melyre a szervezõk elõzetesen
majd' nyolcvan nevezést vártak.
Várhattak az égiekre is, s kémlelték is a felhõzetet lankadatlan
pénteken, mivel az elõrejelzések
alapján esõ is nehezíteni készült a
lovasok és lovaik díjlovaglását. A
reggeli kezdéskor nem mutatkozott ilyen jellegû nehézség, a helyzet kuszasága inkább a kora délutáni órákban kezdõdõtt. Nos, akkor mutatta meg magát  ha nem is
drasztikusan  a természet. Persze,
akkor már volt olyan szerencsés
militarys, aki túl volt a versenyén.
 Én már mentem, s nem kell
ecsetelnem, örülök neki, hogy túlvagyok rajta  fogalmazott érdeklõdésünkkor péntek délután kettõ
magasságában a pécsi illetõségû
Kovács Rita Zsófia, aki a Lovasakadémia SC Kaposvár versenyzõje.  Zápolya nevû lovammal indultam az A-kategóriásoknál, s már a szombati tereplovaglásra készülhetek innentõl.
 Én viszont még hátra vagyok,
s ilyen esetben bonyolódik a lovas
feladata  kapcsolódott a beszélgetésbe a gyõri Nagy Viktória, aki a
B-kategória egyik indulója volt
Gidrán Marci nevû lovával, a változatosság kedvéért szintén lovasakadémiás színekben.  A talaj
nehézzé tud válni a csapadék hatására, de hiába esik az esõ, ilyen körülmények között is mennünk kell,
amíg a versenybíróság azt nem
mondja esetleg, hogy állj. Na jó,
azért Ritára picit irigykedve tekin-

tek, õ már mégiscsak túlvan a díjlovagláson.
Az elsõ nap délutánján már
eredmények is érkeztek, ezek alapján az A-sok közül többen kedvezõ
helyzetbõl várhatták a folytatást.
Díjlovaglás. A0 ifjúsági: 1. Jelinek Boglárka (Cognac nevû lován),
2. Nagy Kinga (Jagger Rocky n.l),
3. Lovas Márk Benjamin (Nini n.l.).
A0 elõkezdõ ló: 1. Egyed László
(Cenzor Zéta W n.l.), 2. Sótonyi
Dóra Anna (Flash n.l), 3. Jakli Norina (Gezadine n.l.). A0 amatõr: 1.
Fenyvesi Zsófia Sára (Fortuna n.l.),
2. Pintér Tímea (Szonja n.l.), 3.
Csöregi Ádám (Cross n.l.).
A házigazda Kanizsa Lovasklubnál nem csupán az idõjárás
kegyességében, de két versenyzõjük, Egyed László és Tamás Bianka jó szereplésében is bíztak elõzetesen. A lovas forgatagban a magyarok mellett finn, osztrák és
szlovén indulók is voltak. A pénteki esõs díjlovaglás a szombat még
izgalmasabbnak ígérkezett. Mint
az kiderült, a tereplovaglás során
sem maradt el aztán a vizes rész, s
ebben nem csupán a vizesárkos

kombinációknak volt szerepe...
Lényeg a lényeg, a második szám
rövid ideig tartó megszakítása után
folytatódhatott a program, onnantól a lovasok ráadásul még jobb talajon is vágtázhattak akár.
A vasárnap már a díjugratás jegyében zajlott, majd az összesítés
során az is kiderült, hogy a KLK
színeiben Egyed László (aki a skóciai Eb-re készül már) a négyes
számhoz tartotta magát: gyakorlatilag ennyi elsõségben bízott, s azokat be is húzta. Tamás Bianka végül
egy harmadik helyezést könyvelhetett el, az õ számára a következõ
megmérettetés az ausztriai Feldbachban következik július végén.
XVIII. Nemzetközi és Országos
Lovastusa Verseny, Nagykanizsa.
Összesített eredmények. A0 elõkezdõ ló: 1. Egyed László (Cenzor Zéta
W n.l.), 2. Jakli Norina (Gezadine
VOL n.l.), 3. Csajaghy László (Daisy
n.l.). A0 ifjúsági: 1. Jelinek Boglárka
(Cognac n.l.), 2. Lovas Márk Benjamin (Nini n.l.), 3. Rády Anna (Cardini n.l.). A0 amatõr: 1. Fenyvesi
Zsófia Sára (Fortuna n.l.), 2. Kocsis
Flóra (Véda n.l.), 3. Kovács Zsófia
Rita (Zápolya n.l.). A ifjúsági: 1.
Divják Janka (Vadvirág n.l.), 2. Pintér Klaudia (Gidrán Néró n.l.), 3. Szíj
Viktor (Bob Herceg Boris n.l.). A
kezdõ ló: 1. Egyed László (Cenzor
Szittya W n.l.), 2. Zsikla József (Lina
n.l.), 3. Horváth Barbara (Küküllõ
n.l.). A nyitott: 1. Egyed László
(Hobo n.l.), 2. Rajz Katalin (Ikon
n.l.), 3. Tamás Bianka (Clarion n.l.).
B nyitott: 1. Varga István (Galatea
n.l.), 2. Schaller Gábor (Csasztuska
n.l.), 3. Dejan Strgar (szlovén, Santos
n.l.). CIC*: 1. Egyed László (Viking
n.l.), 2. Satu Hurme (finn, Bright
Eyes n.l.), 3. Lassú Ferdinánd (Etelka n.l). CIC **: 1. Michael Spörk
(osztrák, Face the Fakt B n.l.), 2.
Schaller Eszter (Bettle n.l.).
P.L.
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Veretlenül
a második vonalban
A tavalyi baseball NB I-es és
nemzetközi Interliga szereplés
után idén a Nagykanizsa Ants
ismét a honi bajnoki rendszer
NB II-es pontvadászatában rajtolhatott. A kanizsai klubnál az
új szezon a költözésrõl is szólt,
hiszen a korábbi víztornyos
Thúry-pályáról beköltöztek a
belvárosi Olajbányász-sporttelep területére.
Ha még nem is teljes minõségében, de az új pálya már bemutatkozhatott bajnokikon és a
Hangyák sem panaszkodhatnak, mivel eddig valamennyi
meccsüket nyerték a szezonban.
Baseball-bajnokság NB II
2015. Eddigi kanizsai eredmények: Nagykanizsa Ants CrossRoad Angels Budapest
18:3, Nagykanizsa Ants - Jászberény Stinky Sox 18:2, A.E.
424 - Nagykanizsa Ants 1:36,
Hódmezõvásárhely Beavers Nagykanizsa Ants 0:9, Nagykanizsa Ants - Hódmezõvásárhely
9:5, CrossRoad Angels - Nagykanizsa Ants 0:16, Nagykanizsa
Ants - Hungarian Astros 7:4,
Hungarian Astros - Nagykanizsa Ants 3:30.
P.L.

Fogadóórák
Dr. Erdõs László az 1. számú
választókerület önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2015. Július
7-én 17 órától 18 óráig a Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény
Idõsek Klubja II. épületében. (8800
Nagykanizsa, Corvin u. 2.)
Ezúton tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Balogh László,
Bedõ György, Dénes Sándor,
Gyalókai Zoltán, Szõlõsi Márta
önkormányzati képviselõk fogadóórája július-augusztus hónapban elmarad. Ezen idõszakban Balogh
László a 30/204-0865-ös telefonszámon vagy a balogh.laszlo61@chello.hu email címen, Bedõ György a
70/343-4062-es
telefonszámon,
Gyalókai Zoltán a 30/287-8756-os
telefonszámon, Szõlõsi Márta a
30/301-8185-ös telefonszámon vagy
a szmarta25@hotmail.com email címen állnak a választópolgárok rendelkezésére.
Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai Polgárokat, hogy Dénes Sándor polgármester fogadónapja július-augusztus hónapban elmarad.
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Kanizsa  Hirdetés

w Moped, motor, személygépkocsi kedvezményes*
tanfolyam. Jelentkezés: JÚLIUS 1. (szerda) 8 óra és 16 óra
w OKJ-s targoncavezetõ, emelõgép, rakodógép,
földmunkagép kezelõ tanfolyam indul a TAVALYI ÁRON!
JÚLIUS 13. (hétfõ) 14 óra. Vizsga: JÚLIUS 23. (csütörtök)

w GKI teher- és személyszállító vizsga: JÚLIUS 25. (szombat).
Jelentkezéseket JÚLIUS 15-ig fogadunk.

*Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Beke Ivett irodavezetõnél: 0630-491-7051
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634

(Stat.: 2014-4-2015-1 né. VSM: B E: 79,17% - 77,42%, F: 75%-80%, C E: 100%. ÁKÓ: B
Gy: 130,05%-121,38%, C Gy: 101,72%-101,38%)

Véradás - Vöröskereszt
2014.06.30. (kedd) Vöröskereszt 11:30  13:30 óra. Magyarszerdahely
15:00  17:30 óra. 2015.07.02. csütörtök Vöröskereszt 09:30  12:00
óra. Kanizsa Trend 13:30  15:30 óra.

2015. június 25.

