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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVII. évfolyam 29. szám
2015. szeptember 17.

Figyeljünk
a trükkös
csalókra!
A Nagykanizsai Rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt idõszakban több
eset történt, amikor ügynökök azzal keresték meg fõként az idõsebb állampolgárokat, hogy ablakszigetelést
végeznek. A munka elvégzésére árajánlatot is tettek, viszont több esetben irreális
összeget számláztak ki felmérés címén.
Az ablakszigetelést végzõ cégek legálisan mûködnek, elérhetõségük is van. Az ügynökök
vállalkozási szerzõdést is adtak a
megrendelõnek. A munkáról való megegyezéseket követõen az
üzletkötõk elõleget kértek az elvégzendõ munkálatokra a megbízóktól, ami 60000 és 75000 forint között mozgott, viszont ez
az összeg a kiállított számlán felmérési költségként szerepelt,
ami a munkadíjba nem számított
bele. A felmérési költséget panasz esetén nem térítettek vissza.
A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság tájékoztatja a lakosságot, hogy vigyázzanak az
ilyen jellegû házalókkal, ha úgy
érzik, hogy a teljesítési határidõ
hosszú, akkor éljenek a gyanúperrel. Kizárólag olyan személynek, vállalkozásnak adjanak csak megrendelést, akit
vagy amit ismernek, helyben
van és mindig elérhetõ.
Kérjük, minden hasonló esetben fogjanak gyanút, tudakozódjanak vagy értesítsék a
Rendõrséget az ingyenesen hívható 06-80-555-111/140 Telefontanú zöld számán (hétfõtõl
csütörtökig: 8-16, pénteken: 813), valamint a 107, vagy 112
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság

Bor- és Dödölle Fesztivál  akár
hungarikum is lehet a kanizsai dödölle
Iskolai néptánccsoportok és
népdalénekesek, a Kanizsai
Horvát Tamburazenekar muzsikája, valamint a SZAN-DIA
TSC mûsora csalogatta az érdeklõdõket az Erzsébet térre, a
XII. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál megnyitójára.
Városunk egyik legnagyobb fesztiválja ez  ahogy megnyitó beszédében fogalmazott Dénes Sándor polgármester. A megjelenteket, és a közönséget köszöntötte: Cseresnyés
Péter, a térség országgyûlési képviselõje is, köztük a Legszebb konyhakertek  Magyarország legszebb
konyhakertjei országos program
nagykanizsai rendezvényére érkezett
Szakáli István Lorándot, a Földmûvelésügyi Minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes államtitkárát, valamint Kovács Szilviát, Karcag város alpolgármesterét, az országos program ötletgazdáját, miniszteri koordinátorát.

 A hagyományainkat ápolni
kell! Ezt tették elõdeink és ez a mi
feladatunk is  hívta fel a figyelmet
a polgármester a dödöllefesztivál
jelentõségére, hisz többek között ez
a gasztronómiai ünnepünk is e nemes célt szolgálja. A mindannyiunk
által ismert és szeretett népi ételünkrõl egy újabb titkot is elárult,
mely szerint a legjobb dödöllét a
démon nevû krumpliból lehet készíteni  de természetesen minden
más fajtával is próbálkozzanak 
ösztönözte a jelenlévõket. Elmondta, a dödöllét a kanizsai fesztivállal
egy idõben zajló Budavári Borfesztiválon is megkóstolhatják a fõvárosban. Kifejezte abbéli reményét
is, hogy talán a hungarikumok sorába is bekerülhet hamarosan e kedvenc étkünk, s ennek megvalósulásához kérte az államtitkár támogatását.
Kapcsolódva a Dénes Sándor által elmondott hagyományõrzéshez
(folytatás a 2. oldalon)

29.qxd

2015.09.21.

2

9:26

Page 2

Kanizsa  Dödölle

(folytatás a címlapról)
és annak tiszteletéhez, a továbblépés kapcsán köszöntõjében Cseresnyés Péter megjegyezte: akik
valamikor kitalálták a dödölle
fesztivált, nem is gondolták, hogy
ezzel egy missziót, egy küldetést
vállal fel Nagykanizsa városa. Hiszen nemcsak megõriztünk egy nagyon régi hagyományos ételt a térségben, hanem távoli vidékekre is
el tudjuk vinni akár fõételként,
akár köretként. Az elmúlt 12 évben
kezdett széles körben ismertté válni. Láthatták, kóstolhatták az Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari kiállításon, és több alkalommal Magyarország legnagyobb
turisztikai seregszemléjén, a Budapesten megrendezett Utazás kiállításon ahol Nagykanizsa és térsége
is bemutatkozott tájjellegû ételeivel.
Köszöntõ szavaiban Szakáli István Loránd is megerõsítette a Cseresnyés Péter által elmondottakat:
a Kanizsai Dödölle Fesztivál eddigi szervezõi nagyon sokat tettek
annak érdekében, hogy a Kárpátmedencében, sõt még azon túl is
ismert gasztronómiai érték legyen
a döddölle. A Hungarikum Bizottság titkáraként az a véleménye, a
dödölle már így is nemzeti érték.
Felajánlotta, a minisztérium részérõl minden segítséget megadnak
azért, hogy a javaslat a döntéshozók asztalára kerüljön. Ha úgy
döntenek, elképzelhetõ, jövõre
már azt mondhatjuk: a karcagi birkapörkölt mellett a dödölle is a
hungarikumok tárát gazdagítja. S
ha eszünk, akkor innunk is kell! 
jegyezte meg a helyettes államtitkár.  Büszkeséggel állapíthatjuk
meg, hogy Nagykanizsa nemcsak
a finom étkek terén tud kivételes
értékeket nyújtani, hanem az italok, ezen belül a borok terén is.
Kovács Szilvia karcagi alpolgármester megosztotta a jelenlévõkkel a dödöllekóstolással kapcsolatos élményét. Mint lapunkban
is hírt adtunk róla, a kanizsaiak elvitték a karcagi birkafõzõ fesztiválra is a kanizsai dödöllét, amit
addig sokakkal együtt csak a népszerû gyermekdalból ismertek. S
miután megkóstolta, elmondhatja,
isteni finom volt. Barátságok is
szövõdtek a karcagiak és a kani-

zsaiak között, melyrõl meg is gyõzõdhetünk szombaton. Mint
mondta a legjobb birkapörköltet
fõzõ csapat érkezik Kanizsára. Azt
kérte végezetül, fogadják olyan
lelkesedéssel a karcagi birkapörköltet, mint ahogy Karcagon fogadták a dödöllét.
A megnyitó ünnepség közben
kisütött a Nap, szórakoztató programjaikkal együttesek váltották
egymást késõ estig a színpadon.

Szombaton már pirult
a dödölle is

2015. szeptember 17.
fõ eseménye a gasztronómiai versenyek eredményhirdetése volt. A
fesztivál fehérbora a sátoraljaújhelyi Szilágyi Pincészet 2003-as Tokaji Fordítása lett, a vörösborok
gyõztese pedig egy 2009-es Montenuovo Cuvée, melyet a kisharsányi Vylyan Pincészet hozott
el.
Nagy várakozás övezte a fõzõverseny eredményhirdetését, hiszen a zsûri 22 csapat mintegy
60-féle ételét kóstolta. A
kategóriagyõztesek serleget kaptak, így a Lótusz Team bográcsosáért, az Eszteregnyei Õszirózsa

Szombat délután sem unatkoztak azok, akik ellátogattak az Erzsébet térre. Kulturális kavalkád, könnyed zenei szórakozás, finomabbnál finomabb borok és persze dödölle várta a fesztiválozó kanizsaiakat  számolt be az eseményrõl a Kanizsa Televízió Híradója.
A 12. Kanizsai Bor- és Dödöllefesztivál második napjának egyik

Dalkör tájjelegû étkéért, s a pontszámok alapján a bajcsai Reze-

dák Dalkör és Nyugdíjasklub dödölléje lett az elsõ. A legszebb
fõzõhellyel a nagyrécsei hagyományõrzõk büszkélkedhettek. Az
Eszteregnyei Õszirózsák egyébként arattak szombaton, hisz õk
lettek a fesztivál abszolút gyõztesei is. Szívbõl-lélekbõl jött ez
az egész, úgy gondoltuk, hogy
tényleg mindent beleteszünk,
ami ebbe a dödöllébe való, ami
erre a napra kívánatos. Továbbra
is ugyanezt fogjuk csinálni, sõt,
eddig is nagy szívünk volt, de
most még nagyobb szívvel fogjuk csinálni  mondta el stábunknak Bogatin Sándorné, az
Eszteregnyei Õszirózsa Dalkör
tagja. Errõl azok is meggyõzõdhettek, akik a finomságok miatt
látogattak le a térre, ahol a programoknak köszönhetõen minden
korosztály talált kedvére való elfoglaltságot. A délutáni-kora esti
koncertekre már meg is telt az
Erzsébet tér látogatókkal. Ha
ezt a fesztivált kibõvítjük, olyan
programokat tudunk adni, amik
az emberek érdeklõdésére számot tartanak, és megfelelõen reklámozzuk, marketingeljük az országos sajtóban, óriásplakátokon, akkor arra kell számítani,
hogy a fõteret, a fõutcát is ki fogjuk nõni, mert olyan sokan jönnek el a fesztiválunkra  vélekedett Cseresnyés Péter, országgyûlési képviselõ.
B.E. - H.T. - KTV

Újraélesztés az Életben maradni hangjaira
A Magyar Vöröskereszt Nagykanizsai Területi Szervezete a
Dödöllefesztiválon az Országos
Mentõszolgálat munkatársaival
karöltve vállalkozó kedvû osztályokat várt az Erzsébet térre. Egy
rövid bemutatót követõen a fiataloknak lehetõségük volt, hogy maguk is kipróbálhassák a látottakat,
mely tapasztalatukat az életben is
kamatoztathatják majd, ha úgy
adódik. A szemerkélõ esõ apró
kellemetlenségéért pedig az újraélesztés kísérõjeként is elhíresült
Bee Gees dal, a Stayin' Alive taktusai nyújtottak kárpótlást.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
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Fotók: Bakonyi Erzsébet

A mi kertjeink a legszebbek az országban

Szûk pátriánkban ezt eddig is
tudtuk, de errõl már papírja,
pontosabban díja is van öt helyi
földbirtokosnak. A Magyarország legszebb konyhakertjei országos versenyen ugyanis  miként tavaly  taroltak a kanizsai
kertmûvelõk: a sáska ovisoktól
egészen a felnõtt korosztályig,
több kategóriában.
Minderre a Legszebb konyhakertek program pénteki kanizsai
rendezvényén derült fény, melynek
keretében a helyi-környéki verseny
helyezettjei vehették át díjaikat. A
ceremóniát megelõzõen Dénes
Sándor polgármester idézte fel a
három esztendeje Karcagról indult
megmérettetés értékközvetítõ
mivoltát. Egyúttal szólt arról is,
hogy már a kezdetekkor is sok 
majd száz kanizsai kertmûvelõ 
nevezett a versenyre, amit városunk
önkormányzata is meghirdetett.
 Aki a termõföldjét megmûveli,
értéket állít elõ  mondta Dénes
Sándor.
 A helyben termelt élelmiszer
bizony finomabb, megbízhatóbb,
mint a hipermarketekben kapható
termékek  ezt már Szakáli István
Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs helyettes államtitkár mondta. Elõadásában,
amellett, hogy elismerését fejezte
ki a legszebb kert program iránt,
a helyi gazdaságfejlesztés lehetõségeirõl, illetve a helyi termékek,
hungarikumok szerepérõl beszélt.
Elmondta: a helyben történõ gazdaságfejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha egészében a helyi értékekre épül, természetesen a lakosság
bevonásával. Egyúttal jelezte: biztosítani kell a lehetõséget  bár ezzel Nagykanizsa vonatkozásában

nincsenek problémák  hogy a helyi termékek eladhatóak legyenek:
akár helyben, mondjuk piacon.
 A helyi szintû jövedelem plusz
munkát, ezáltal plusz pénzt jelent

az ittenieknek. A háztáji gazdaságokban elõállított termékek pedig
valóban magyarok  fogalmazott
Szakáli István Loránd.
Mint elmondta, az idei esztendõ
a helyi termékek éve, amelynek
elsõdleges célja, minél több helyi
termék kerüljön az asztalra.
 A helyi értékek kiteljesedésére,
hasznosulására  összegezve, a vidék-és agrárfejlesztést  a Miniszterelnökség Vidékfejlesztési Államtitkársága kiemelten figyelmet fordít  jelezte a helyettes államtitkár.
Elõadásában utalt arra is, hogy
vannak olyan értékek, amikre minden közösség büszke lehet, s amikre a gazdaságfejlesztés is tud építkezni. Ilyenek a hungarikumok is,
amik alapjaikban, annak idején
még csak egy adott településen voltak ismertek. Ma viszont már országosan is elismerik, keresik õket.
Szakáli István Loránd azokat a
kormányzati programokat is bemu-

tatta, melyek a helyi értékek megõrzésére, valamint a vidékfejlesztésre
irányulnak. Kitért  sok más mellett
 a Tanyafejlesztési és a Termõfalu
programokra, továbbá a Nemzeti
Vidékfejlesztési Stratégiára.
 Sajnos, még napjainkban is sok
az elhanyagolt termõföld. Vannak,
akik nem tudnak, vagy nem akarnak
gazdálkodni a már meglévõ kincseinkkel  így Kovács Szilvia, Karcag
polgármestere, a Legszebb konyhakertek program ötletgazdája. Leszögezte: éppen ezért fontos, minél kisebb korban tudatosítani a jövõ generációban a kertmûvelés fontosságát.
Úgy nevelni õket, hogy a késõbbiekben is kedvvel, szeretettel kertészkedjenek, illetve felnõvén maguk termeljék a zöldséget, gyümölcsöt. Bár, a
kiskanizsai ovisok ezt már most is
tudják  jegyezte meg Kovács Szilvia.

3

Veszélyes is lehet a
szüreti idõszak
Ha õsz, akkor szüret, ha szüret, akkor pedig kezdetét veszi a
borkészítés is, amelynek jellemzõ
veszélyforrása a gyakran emberéletet is követelõ mustgáz. Évente körülbelül egy tucatszor riasztják a tûzoltókat mustgáz miatt és sajnos nem múlik el év úgy,
hogy valaki ne veszítené el az életét mustgáz okozta balesetben.

Dr. Szabados Gyula programkoordinátor, önkormányzati tanácsadó beszédében értékelte az idei
versenyt, majd egy-egy díjazott
elõadását hallhatták a résztvevõk.
A rendezvényen a helyben hirdetett verseny helyezettjei vehették át
jutalmukat. Kovács Szilvia ötletgazda a ceremónián bejelentette:
öt helyi kertmûvelõ az országos
versenyen is elsõ helyezést ért el.
 Közösségi kategóriában a Pipitér
Tagóvodáé, normál kategóriában Bányai Ferencnéé, Mikocsics Györgyé
és feleségéé, Murai Anikóé, zártkert
I. zöldséges kategóriában Salamon
Józsefné, zártkert II. gyümölcsös kategóriában pedig Trojkó Tamásé a legszebb kert az egész országban.
Az ünnepélyes díjátadót szeptember
27-én tartják az OMÉK-en, ahol a díjazottak Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
minisztertõl vehetik át elismeréseiket.

A mustgáz nem más, mint a
must erjedése során keletkezõ
szén-dioxid. Ez a gáz színtelen,
szagtalan, a levegõnél másfélszer
nehezebb, zárt térben a levegõt kiszorítva, a padlótól fogva tölti fel
a helyiséget. A közhiedelemmel
ellentétben ez a gáz nem mérgezõ,
de mivel kiszorítja a levegõt, oxigénhiányos állapotba kerül, aki
mustgázzal teli zárt helyen tartózkodik. Ez szédülést, álmosságot,
eszméletvesztést, végül pedig fulladásos halált okozhat.
A mustgázzal kapcsolatos pincebalesetek egy kis odafigyeléssel
megelõzhetõek. A borospincét üzemeltetõk gondoskodjanak a pincék
szellõztetésérõl, a hordókat pedig,
ha lehet, igyekezzenek nagy térben
elszórva elhelyezni. A legjobb megoldás a balesetek megelõzésére a
borospincékbe szén-dioxid-érzékelõk telepítése.
Mindemellett alkalmazható a jól
ismert gyertyás módszer is, csak
nem a közhiedelemben ismert változatban. Ha a pincében a szén-dioxid-koncentráció eléri a tíz százalékot, már eszméletvesztést, késõbb
pedig fulladásos halát okozhat. A
gyertyaláng ezzel szemben csak tizennégy százalékos mustgáz-koncentrációnál alszik ki. Ezért az égõ
gyertyát ne kézben tartva, hanem
egy rúdhoz rögzítve, derékmagasság alatt tartva menjenek le a pincébe. Ha a gyertya lángja kialszik,
nincs elegendõ oxigén a helyiségben, azonnal el kell hagyni a pincét,
mert életveszélyes ott tartózkodni.
Mustgáz miatt bekövetkezett balesetnél kizárólag sûrített levegõs légzõkészüléket viselõ ember segítsen,
mivel anélkül a segítõ is áldozattá válhat. A különbözõ gázálarcok, gázmaszkok viselése nem nyújt védelmet.
Veszély esetén hívja a katasztrófavédelmet a 105-ös segélyhívó számon 
olvasható a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Sz.Zs.
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Jövõ év
A járási hivatalok adják a jövõben az
végéig
építési engedélyt, újra lesznek típustervek
kiürítik a
Petõfi utcai
bérlakásokat
A Petõfi utca 42-ben található
komfort nélküli bérlakások felszámolási folyamatának felgyorsítása felõl érdeklõdött közgyûlési interpellációjában Balogh
László önkormányzati képviselõ, a Humán Bizottság elnöke. Se
WC, se fürdõ nincs a lakásokban, az ott lakó elkeseredett emberek ösztönözték az ismételt
felszólalásra.
Válaszában Dénes Sándor polgármester emlékeztetett rá: az ingatlanon 10 bérlakás található,
melybõl 3 kisebb és 2 nagyméretû lakás (55 és 30 m2) kiürítésre
került. Jelenleg 5 bérlõvel áll az
önkormányzat jogviszonyban,
akik a külsõ, közös használatú
WC miatt komfort nélküli lakbért
fizetnek. A 2000-es évek elején
megvizsgálták a lakásokban a
WC kialakításának lehetõségét,
azonban a lakások kis alapterülete és beosztása miatt eltekintettek
tõle. A bérbeadónak sem érdeke a
közös használatú külsõ WC fenntartása, mivel az üzemeltetése,
kezelése (dugulások, rongálások
javítása) komoly ráfordítást igényel.
Írásban adott válaszában a polgármester kitért arra is, hogy a
lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet alapján a
félkomfortos és komfort nélküli
lakások bérleti díja közti különbség 130 Ft/m2/hó. Ismerve az ingatlanban lakó bérlõk többségének szociális helyzetét, más
komfortos lakásba történõ elhelyezésük esetén a jövedelmi viszonyaik feltételezhetõen nem teszik lehetõvé a komfortos lakbér
kifizetését.
Az önkormányzat 2016. december 31-ig tervezi a jelenleg lakott 5
bérlakás  cserelakás felajánlásával  történõ kiürítését, majd azt
követõen az ingatlan hasznosítását.
B.E.

A jegyzõk helyett a járási hivatalok adják ki az építési engedélyt, a családi házak építéséhez
elegendõ lesz a terv hatóság általi tudomásul vétele és újra lesznek típustervek is - egyebek mellett ezeket tartalmazza az építésügy átalakításáról szóló kormányhatározat, amely a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

Az érintett minisztereknek jövõ
év március végéig kell a kijelölt
feladatokról elkészíteniük a jelentésüket. A Miniszterelnökséget vezetõ miniszternek pedig az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását 2017. október utolsó napjáig
kell jelentenie a kormánynak.
A határozat mellékleteként szereplõ intézkedési terv azzal indul,
hogy  az ügyintézés hatékonyabbá tétele érdekében  az általános
építésügyi hatósági hatáskört a
jegyzõtõl a járási hivatalba kell in-

tegrálni. Ennek a jogszabályi hátterét jövõ év végéig kell megteremteni.
A legfeljebb 160 négyzetméter
hasznos alapterületû, pince, földszint és tetõtérbõl álló lakóépületnél az építésügyi hatóság tudomásulvételi eljárást folytat le,
amennyiben nem kell bonyolult
szakkérdést eldöntenie. Ilyen eljárást eddig a használatbavételnél alkalmazott a hatóság.
A lakosság a jövõ év végétõl
Nemzeti Mintaterv-katalógusból
választhat lakástervet. Ezek a tervek tájegységi karaktert hordoznak, a kormány 100 millió forintot
irányoz elõ ezek elkészítésére. A
mintatervek tételes anyag- és munkaidõ ráfordítást is tartalmaznak
majd. A rendszerváltásig az Építésügyi Tájékoztató Központ (ÉTK)
adott ki típusterveket, amelyeket
csak a telekre kellett adaptálnia az
építésznek. Ezek engedélyezése
gyorsított eljárásban történt.

Az intézkedési tervben szerepel
az is, hogy az érintett szakmai
szervezetek bevonásával ki kell
alakítani a tervezõkre és az építõipari kivitelezõkre vonatkozó felelõsségbiztosítási keretrendszert. A
reális költségbecslési adatok támogatása érdekében pedig  az ÉMI
Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. bevonásával  ki kell dolgozni és üzemeltetni kell a kötelezõ, tételre bontott
költség-adatszolgáltatást.
Szerepel a határozatban az is,
hogy a külterületeken élõ családok
és ott mûködõ családi gazdaságok
és vállalkozások segítése érdekében ki kell dolgozni a Magyarországi tanyák és zártkertek programot. Emellett a külterületi építkezések jelenlegi rendezetlen állapotát  komplex módon  szabályozással és támogatással kell keretek
közé szorítani.
MTI - Kanizsa

F é l i d e j é n é l t ar t a g át é p í t é s a M u r án
Félidejénél tart a Mura magyarországi szakaszán az a több
mint kétmilliárd forintból megvalósuló gátépítés, amelyet az elmúlt egy évben rekordokat döntõ vízállások miatti árvízveszély
indokolt  mondta el a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság
vezetõje a csütörtöki helyszínbejáráson Murakeresztúron.
Gaál Róbert kifejtette: a júliusban
kezdõdött építkezést mindössze négy
hónap alatt kell befejezni, s ez idõ
alatt a Mura mentén 5 kilométer, az
ott betorkolló Principális-csatornánál
pedig 4,4 kilométer hosszan magasítják és szélesítik a meglévõ gátat.
A bruttó 2,2 milliárd forintba kerülõ beruházás a félidejénél tart, de
novemberre befejezõdik, megvédve ezzel a két vízfolyás miatt két oldalról is veszélyeztetett Murakeresztúr mintegy 1500 lakosát.
Az igazgató elmondta: a Mura
bal partján, vagyis magyarországi
oldalán 48 kilométernyi gát magasodik jelenleg, ennek a legdélebbi,
de egyben a nagy lakosságszám
miatt a legveszélyeztetettebb pontja a murakeresztúri szakasz, ahol

nemzetközi vasútvonalat is védeni
kell.
A Széchenyi 2020 program keretében európai uniós forrásból megvalósuló munkálatok során a 9,4 kilométernyi gátat háromról négyméteresre szélesítik, a magasságát a
korábbi árvizek szintje fellett még
egy méterrel növelik. Megemelik a
zsilipek magasságát is, illetve
szivárgásgátló és a buzgárok feltörését megakadályozó elemekkel is
kiegészítik a töltéseket.
Mintegy 265 ezer köbméter földet, illetve a két vízfolyás találkozásánál még 10,5 ezer köbméter
követ használnak fel az építkezéshez, a mennyiség mintegy 90 szá-

zalékát már beépítették. A szinte
példátlan munkatempó mellett novemberre tervezik befejezni a gátépítést.
Kovács Tamás, a kivitelezõ Szabadics Zrt. vezérigazgatója hozzátette: naponta 100-120 emberrel és
50-70 géppel dolgoznak a területen, ahol eddig a jó idõ is segítette
a gyors munkát.
A tavaly szeptemberi áradásokkal összefüggésben Murakeresztúrnál 584 centiméteres vízállási
rekordot mértek a Murán, megdöntve ezzel az 1972-es 568 centiméteres magasságot.
MTI - Kanizsa

Megtekinthetõ az M9-es
engedélyezési dokumentáció
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõségen
OKTF-KP/9265/2015. számon az M9 gyorsforgalmi út Vasvár Nagykanizsa
közötti szakaszára vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kérelmére. Az engedélyezésre benyújtott dokumentáció elektronikus úton megtekinthetõ a http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu/hirdetotabla2015.php weboldalon.
A fenti eljárással kapcsolatos részletes hirdetmény az alábbi linken elérhetõ:
http://nagykanizsa.hu/up_image/OKTF M9 közlemeny.pdf és a Polgármesteri
Hivatal hirdetõtábláján olvasható.
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A szervizúton már gépjármûvel is
elérhetõ a Csónakázó-tó

5

Elõadás

cukorbetegeknek

A cukorbetegek helyes táplálkozása címmel tart elõadást
Simonné Kutfej Eszter dietetikus
2015. SZEPTEMBER 25-ÉN 15
ÓRA 30-KOR, a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében,
a Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete által szervezett felvilágosító beszélgetésen.

A körforgalmú csomópontban
már leterítették a fagyvédõ javítóés védõréteget, a CKT alapréteget, illetve elkészült a kiemelt
szegélyek nagy része. Ezen a héten kezdõdik az aszfaltozás. Október elején félpályás forgalomterelések várhatók ebben a körforgalmi csomópontban, illetve az
elkerülõ út városba vezetõ lecsatlakozó ági csomópontjának végleges kialakítási idejére, mintegy 23 hétig.
A vasút feletti híd végleges hídsarúkra emelése befejezõdött,
megépült a híd háttöltése is. A két

Minden érdeklõdõt várnak!
Fotó: Bakonyi Erzsébet

Elkészült a szervizút aszfaltburkolata a 61-es fõút Nagykanizsát elkerülõ Csónakázó-tói
szakaszán, így e héttõl már ezen
az úton keresztül érhetõ el a tó
gépjármûvel is, várhatóan október elejéig, a körforgalmú csomópont kiépüléséig.

www.kanizsaujsag.hu
Kövesse híreinket
honlapunkon is
Tubosider (hullámosított acéllemez) elõfej részeit kibetonozták. A
patak átvezetése a végleges terv
szerinti mederburkolással megtörtént, és az elkerülõ út 90 százalékán elkészült az aszfalt alap és
kötõréteg. A munkálatok ütemezetten zajlanak, így határidõre le-

zárulhat a beruházás, illetve a forgalomba helyezés is megtörténhet
idén  kaptuk a tájékoztatást Loppert Dánieltõl, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. kommunikációs igazgatójától.
B.E

Kennel macska-mamáknak, Uszkár-díj és 20. évforduló

Nemrégiben készült el a nagykanizsai állatotthonban a legújabb készség: immár külön
kennelbe várják a macskamamákat a kölykeikkel, de volt 20.
évfordulós ünnepség és Uszkárdíjátadó is. Egyszóval: ünnepeltek az Életteresek
A kanizsai állatmenhely a német
partnerszervezetük, a Tierheimleben In Not támogatásával külön
kennelt épített a kölykeiket nevelgetõ
macska-kismamáknak.
Igaz, hogy nemrégiben átadtak egy
macskaházat, de szükségesnek
mutatkozott az egészen pici kö-

lyökcicák elkülönítése a felnõtt
macsekoktól, elsõsorban a fertõzésveszély miatt. A német szervezet segítségével sûrûn font vashálók segítségével kerítettek le egy
biztonságos részt a kölyköknek,
amely kennelhez még egy kis kifutó is épült. Így az állatotthon reményei szerint a kismacskák eléggé
védett körülmények között lehetnek addig, amíg meg nem erõsödnek, és ezáltal képesek lesznek a
fertõzések elkerülésére is.
Azonban a tegnapi nap nem csak
a legújabb macskakennel átadása,
hanem egy jeles évforduló miatt is
jeles volt az állatotthonnak. Húsz

éve alakult meg ugyanis a menhelyet üzemeltetõ Élettér Állat és Természetvédõ Egyesület. Az évforduló alkalmából egy kis ünnepségre
várták a tagokat, valamint a múltbéli és jelenlegi támogatókat a Honvéd Kaszinó Tükörtermébe. Az ünnepség során a városi televízió archív anyagaiból készült rövidfilm
segítségével emlékeztek vissza az
elmúlt két évtizedre, amely felidézése során Maros Sándorné egyesületi titkár kiemelte: az elmúlt 20 évben közel 6000 kutyát és 500 cicát
juttattak gazdához, illetve több száz
gazda talált rá elkóborolt kutyájára,
elveszett cicájára a menhelyben.
Az elmúlt 5 évben 10 millió forint feletti összeget fordítottunk a
nagykanizsai és a város környéki településeken élõ állatok ivartalanítására, megelõzve ezzel a nem kívánt
szaporulatot  sorolta a titkár.  Ebben nagy segítséget nyújtott és nyújt
most is a Tierheimleben In Not német partnerszervezetünk folyamatos támogatása. Nekik köszönhetõ
az az állapot is, hogy a menhelylakók száma jelentõs mértékben csökkent. Az elmúlt években benyújtott
pályázataink 70 %-ban mondhatók
sikeresnek. Ezeknek a pályázatoknak köszönhetõen több alkalommal

nyertünk 700 ezer és 1 millió forint
közötti összegeket mûködési céljainkra: így szervezhettünk 2011-ben
ingyenes ivartalanítási akciót 2,5
millió forintnyi összegbõl, így sikerült 2014-ben 12 ezer kilogramm
száraztápot nyernünk kutyáink és
macskáink számára és néhány hónapja így nyerhettünk meg egy 300
ezer forintos ivartalanítási pályázatot is. Jelenleg 116 kutya és 20 cica
ellátásáról gondoskodunk. A létszámunk folyamatosan változik. Abban
reménykedünk, hogy talán évek
múlva elérjük azt, hogy jó irányban
megváltozik az emberek nagy többségének hozzáállása, és majd arra
fogunk panaszkodni, hogy kevés a
munkánk  mondta nevetve Maros
Sándorné.
A Honvéd Kaszinó Városi Diákszínpadának elõadásában Nikolics
Zsanna: Élet a kutyák szemével
címû írását hallgathatta meg a közönség, majd pedig az idei Uszkárdíjak átadására került sor. A délzalai térségben élõ, elkötelezett segítõkön kívül Uszkár-díjat vehetett
át a német Tierheimleben In Not
szervezet vezetõsége is, mely után
az ünnepséget állófogadás zárta.
Dr. Papp Attila

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kiskanizsán is virágzik már a banánfa

Az országos ismertséget szerzett Rózsa utcában található banánfa után virágba borult a
kiskanizsai Felsõ Jánosék banánfája is.

Tudni kell, a banánfa virágzásához tartósan a 26-28 °C közötti hõmérséklet az optimális, fejlõdéséhez a folyamatos 29-30 °C szükséges.

Mivel már változékony és õszies
az idõjárás, ezért ért váratlanul a
látvány, amikor Kiskanizsán, Felsõ
Jánosnál és családjánál jártunk, aki
egy hatalmas banánfát mutatott,
amin gyönyörû, a szár körül spirálisan fejlõdõ virágok találhatóak,
10-es, 20-as csoportokban, amiket
zöldes-sárgás színû burok fedett.
A tulajdonos elmondta, ennek a
növénynek állandóan nyirkos talajra van szüksége, amire õ rendszeresen oda is figyel. Fontos
azonban, hogy a növény alatt sose
legyen tocsogós a talaj. Ha növényünk termõfajta, akkor a virágzástól a szüretig  fajtától függõen
 mintegy 80-180 nap telik el. Akkor kezdhetjük el leszedni a gyümölcsöt, ha az még zöld, de már
elérte a végsõ vastagságát, nagyságát. A termési ciklus elég hosszú,
több mint egy év. Sajnos a hazánkban nevelt banánok közül általában csak fedett, trópusi klímában
gondozott növényrõl várhatunk

Mindent a kéznek, semmit a szemnek
 Bátran gyere csak, fogom a
kezedet. Ne félj, nem lesz semmi
baj. Hagyatkozz az illatokra, a
hangokra és a tapintásra. Így
fogsz csak boldogulni. Ugye,
nem is olyan nehéz? Én születésemtõl fogva vak vagyok. Semmit sem látok, mégis mindent érzékelek.
Ezeket a gondolatokat remélhetõleg több százan hallották olyan
emberektõl, akik a külvilágból
szemükkel vajmi keveset tudnak
feltérképezni. Hiszen vakok, valamint látássérültek. Mégis õk tartottak tárlatvezetést a Medgyaszay
Házban. Egy olyan kiállításra, mi
több, interaktív utazásra vittel el
sokakat a kulturális intézményben,
ami teljes sötétségbe burkolózott.
Amelyre, hebrencs szóhasználattal, azt lehetne mondani: Nem látni semmit!
Azonban ha olyan emberek vannak segítségedre, akik szeme világukat korán, vagy idõvel veszítették el, láthattad mindazt az érintéseddel, az orroddal és hangok útján, amit õk, látásuk híján.
Különleges kiállítás volt a Láthatatlan tárlat, melyet a fõvárosból invitált városunkba a Vakok és

Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete.
Jobbára azért, hogy bemutassák:
nincs vége a világnak azáltal,
hogy õk nem látnak. No, és persze amiatt is, hogy kicsit bepillanthassanak a látó embertársaik
abba a világba, amelyben élnek.
 Nézd csak, Zsófi, mennyi dolog áll a rendelkezésünkre ahhoz,
hogy könnyebben boldoguljunk a
mindennapokban  mutat számtalan kütyüt, segédeszközt tárlatvezetõnk, Kovács Margit. Aki 
amellett, hogy Európát már körbekerekezte sportolóként  két egyetemista gyermek édesanyja. És 46
esztendeje vak. Azaz, volt
De
errõl kicsit késõbb
Szóval, ami a különbözõ eszközöket illeti. A kiállítás látható részében beszélõ dolgokkal, hétköznapi tárgyakkal találkozhattunk, melyeket a vak és látássérült
emberek használnak a mindennapi
élet során. Ilyen például  sok más
mellett  az okostelefonokra telepíthetõ pénzfelismerõ program. A
papírpénzt ugye mi, látjuk, a látásukban korlátozottaknak viszont 
hang segítségével  az említett
program olvassa le, milyen öszszegû bankót is tart a kezében.

 Most viszont készülj fel arra,
hogy hamarosan semmit sem fogsz
látni. A jobb kezed tartsd magad
elõtt mellmagasságban, a balt
majd fogom én. Minden rendben
lesz  és már vezetett is be Kovács
Margit a vaksötét kiállító terembe.
Mit ne mondjak, valami félelmetes
volt elsõ blikkre a koromfekete közegben botorkálnom.
 Ülj le szépen arra a székre. Tapogasd ki, mi van elõtted az asztalon. Használd az orrod  így Margit,
mire én  és képzeljék, ez nem okozott nehézséget  tégelyekbe csempészett illatokat szagolgattam. Átellenben pedig már szobrokat néztem meg: bevallom, sajtós kollégáimmal ellentétben, egy híres alkotást sem sikerült felismernem. Bizonyára túl felületesen tapintunk, simogatunk, mi látó emberek.
A láthatatlan ebéd viszont ízlett.
A következõ asztalnál már forgótányérról nassolhattunk, igaz, nem
láttuk, mit eszünk. Viszont éreztük
az étkek ízét. Mindezt szintén,
mint már annyiszor mondtam: teljes sötétségben tettük.
Közben pedig hallgattuk tárlatvezetõnket, Margitot, akirõl már
korábban írtam. Tudják: az édesanya, sportember

gyümölcsöt. Bár ahogy az idõjárás
változik, lehet, hogy elõbb-utóbb
ez lesz a fõ exportcikkünk. Minden esetre az övék már a garázsukat is túlnõtte.
 Meglepõdtünk, mikor észrevettük a virágokat a fán, eddig
még sosem virágzott. Már vagy 15
éve megvan, egy kollégámtól kaptam. Az elején, amíg még kicsi
volt a gyökere, minden õsz végén
kiástuk, cserépbe tettük és bevittük
a lakásba. Most már akkora, hogy
kiásni sem tudjuk. Ezért ha jön a
hûvösebb idõ, visszavágjuk körülbelül egy méteres magasságig, aztán lefedjük falevéllel és sással,
majd lefóliázzuk. Tavasszal kibontjuk, hogy újra ilyen hatalmasra fejlõdjön. Remélem egyszer
gyümölcs is lesz rajta  mondja
büszkén Felsõ János.
(A szakmai pontosság okán ide írjuk, bár mi fának nevezzük: a banán (Musa x paradisiaca) a trópusokon elterjedt és termesztett egyszikû, lágy szárú, bár gyakran fatermetû növény - a szerk.)
Sz.V.
 Estél valaha kétségbe, Margit,
hogy nem látsz?
 Soha. Akkor sem, amikor elvesztettem a férjem és egyedül
kellett felnevelnem a gyerekeimet.
Megtanultam: soha nem szabad
feladni, mert a soha után is mindig jön valami: az élet meg megy
tovább. Nem volt idõm sajnálni
soha önmagam.
 Mennyit látsz a külvilágból?
 Pár hónapja  egy operációnak
köszönhetõen  15 százalékban látok. Látom az arcod, a formákat a
világból, a fényt, több mindent.
Persze most még csak tanulok.
Közel fél évszázadig voltam vak.
 Buta kérdés: de milyen érzés
látni?
 Félelmetes. Elõször azt mondtam: sokkal jobb volt teljes sötétségben élni. Rengeteg mindent
kell most megtanulnom. Sok az inger. Sok az információ. De, ahogy
mint mindig az életem során, boldogulni fogok
Budapesten 2007-óta több ezren
már látták ezt a rendkívüli kiállítást, amely  és tényleg túlzások
nélkül  segít megérteni, nem csak
a vak emberek más világát. Hanem, miként Margit is mondta,
hogy mindig, minden helyzetben
lehet boldogulni. Csak tudni kell,
hogyan
Szabó Zsófi
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Csemege és csípõs magos, fokhagymás, tárkonyos, medvehagymás, erdész és diabetikus 
ez a hét féle mustár szerepel a
Kanizsai Mustár egyre bõvülõ
palettáján. A készítõk filozófiája,
hogy minõséget adjanak megfizethetõ áron. Ezt szem elõtt tartva termékeik nem tartalmaznak
tartósítószert, adalékanyagot,
színezéket.
 Az elõzõ tulajdonosokat jól ismertük, amikor pedig úgy döntöttek, hogy eladják a céget, éltünk a
lehetõséggel és azonnal megvásároltuk tõlük. Jó lehetõségnek gondoltuk, mert már akkor nagy mustárfogyasztók voltunk. Átvettük a
céget és új név alatt folytattuk a
gyártást. Ugyanazon a telephelyen,
ugyanazzal a receptúrával készítjük a mustárokat, de azóta már vannak újabb receptjeink is  mondta
Kulcsár Norbert cégtulajdonos, aki
Szolnok Ferenccel közösen vásárolta meg a Kanizsai Mustárt.
A mustárokat a cég tulajdonosai
sajátkezûleg állítják elõ a kanizsai
üzemben egy több mint kétszáz
éves õsi magyar receptúra alapján.
Négy alapreceptjük volt a magos, a
fokhagymás, a tárkonyos és a medvehagymás mustár. Ezeket fejlesztették tovább és pikánsabbá tették
õket. Így készítették a diabetikus, a
csípõs magos és az erdész mustárt.
 Az erdész mustárban több fûszer dominál egyszerre és ettõl különleges az ízvilága. Nekünk ez a
kedvencünk, ezt fogyasztjuk elõszeretettel. Ebben gombák vannak,
fõként vargánya, csipkebogyó valamint boróka is. Mindenkinek
ajánljuk, hogy kóstolja meg ezt a
különleges ízvilágot  hangsúlyozta Kulcsár Norbert.

Kiemelte, a diabetikus termékük
különleges, hiszen az Európai Unióban nem találni más diabetikus
mustárt. A cukor káros hatásait kiküszöbölendõen
nyírfacukrot
használnak, melynek alacsony a
glikémiás indexe. Ennek köszönhetõen a vércukor-szintet stabilizálja, egyenletesen alacsonyan
tartja, így a cukorbetegeknek kifejezetten hasznos.
 A mustáraink legfõbb alapanyaga a fehér mustármag, amely a boltban kapható mustároktól eltérõen
száz százalékos válogatott mustármag. Ez azt jelenti, hogy nem található közte gyommag. Ennek köszönhetõen a mustár nem vizesedik
el, állagát és jótékony hatásait megõrzi  vette át a szót Szolnok Ferenc.

Kiemelték, hogy a só kivételével magyar gyártók, elõállítók, beszállítók termékeit használják fel
alapanyagként. A fûszereket Nagykanizsáról szerzik be. A megválogatott alapanyagoknak köszönhetõen a mustárok fogyaszthatóságát
a gyártást követõ egy évig szavatolják úgy, hogy a Kanizsai Mustár
nem tartalmaz tartósítószert és
adalékanyagot.
A mustárok gyártási idõszaka
hosszas. A mustármagot elõször
ledarálják és ecetes sós vízben érlelik két-három hónapig. Az érlelést követõen pedig ízesítik az elõállítani kívánt típusnak megfelelõen.
A mustárnak számtalan jótékony hatása van. Hosszú ideje
tudományosan is bizonyították,
hogy a mustár a nyálkahártyát
kiválóan oldja, így a megfázá-

sos idõszak idején nagy segítség.
Aki Kanizsai Mustárt szeretne
vásárolni városunkban, az a Kanizsa Centrumban ott is a hungarikumokat forgalmazó boltban,
a Kanizsa Hús 2000 Kft. (Penny
melletti húsboltban) üzleteiben, a
Centrum Burgerben, a Szúnyog
Büfében és a Magneticben találhatja meg a termékeket.
 A pesti, a horvát és az ausztriai piacokon is megtalálhatóak a
Kanizsai Mustár termékei. Sokat
dolgozunk azon, hogy minél szélesebb körben megismerjék az emberek az általunk elõállított mustárokat. Ezzel párhuzamosan pedig
egy új ízen dolgozunk, az aszaltszilvás mustáron  zárta a beszélgetést Szolnok Ferenc.
V.M.

Látásunk 40 éves kor felett változik...
Egészséges életmóddal és különbözõ kozmetikai kezelésekkel
jelentõsen csökkenthetjük az öregedés látható jeleit. Szemünk
romlását azonban sajnálatos módon nem tudjuk megállítani.
40 éves kor felett a szem fokozatosan elveszíti természetes alkalmazkodóképességét, az apró betûk összemosódnak és az olvasnivalót egyre távolabb kell tartanunk
a szemünktõl, hogy élesen láthassuk. Ez egy teljesen természetes folyamat, amely
elõbb-utóbb mindenkinél bekövetkezik és presbyopiának nevezzük.
SZERENCSÉRE ERRE A PROBLÉMÁRA MÁR VAN MEGOLDÁS.
A látáskorrekció legkorszerûbb módja 40 év felett a multifokális (progresszív)
szemüveg, melyet több mint 50 éve a piacvezetõ Essilor fejlesztett ki Varilux
márkanéven. Ez az elsõ olyan szemüveglencse, amely látható választóvonal
nélkül biztosít éles képet minden távolságra: közelre, munkatávolságra (számítógép elõtt) és távolra egyaránt. Ma a Varilux család 7. generációját köszönthetjük az optikai piacon, a Varilux S szériát, amely már a személyre szabás tekintetében is forradalmi újításnak számít.

SASHALMI OPTIKA
IDÕPONT EGYEZTETÉS:

Nagykanizsa, Sugár u. 1. tel.: 06-93-789-962,
Nagykanizsa, Platán sor 1. tel.: 06-93-310-644

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Kanizsai Mustár: Minõség megfizethetõ áron
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Fotó: Varga Mónika

Kvassay Jenõ Terv 2015 - A víz élet, gondozzuk közösen!

Az Országos Vízügyi Fõigazgatóság és a Dél-Zalai Víz és
Csatornamû Zrt. közös rendezvényének egyik területi fórumára került sor Nagykanizsán
Kvassay Jenõ Terv 2015  A
nemzeti vízstratégia bemutatása
és társadalmi véleményezés címmel.
 A víz a 21. század olaja. A víz
egy óriási kincs, hiszen nélküle
nincs élet  ezekkel a szavakkal
köszöntötte a fórum résztvevõit

Dénes Sándor polgármester. Hozzátette, a környezetünk védelme
olyan alapvetõ és fontos dolog,
mely mindannyiunk feladata. A
gyermekeket már kis korban erre
kell nevelni, melynek a legjobb
módja a példamutatás. A polgármester megemlítette az elmúlt év
decemberében megalakult Soós
Ernõ Víztechnológiai Kutatóközpontot is.
A fórumot Nádasi Tamás, az
Aquaprofit Zrt. elnöke nyitotta
meg. Kiemelte, a rendezvénysoro-

zat utolsó állomása a nagykanizsai. Ezt követõen összegzik a véleményeket és véglegesítik a programot, majd a belügyminiszter jóváhagyását követõen a miniszterelnökség elé terjesztik.
 Magyarország egyik legnagyobb programjáról van szó, és
nagyon büszkék vagyunk rá, hogy
a terv elkészítésében részt vehetünk  mondta az elnök. Kiemelte, aki tud, csatlakozzon Áder János felhívásához. A klímavédelmi
kampány annak érdekében indult,
hogy az év végén megrendezésre
kerülõ párizsi klímacsúcs közel
200 országból érkezõ résztvevõit
az éghajlatváltozást okozó környezetszennyezés elleni elkötelezettebb megállapodás megkötésére ösztönözzék. A kampány kezdeményezõje Al Gore amerikai
alelnök, melyhez hazánk, így városunk Áder János felhívására
már csatlakoztak. Erre egy honlapot
hoztak
létre,
mely
www.elobolygonk.hu címen érhetõ el.
A Kvassay Jenõ Tervet és a
nemzeti vízstratégiát dr. Ligetvári
Ferenc, az Aquaprofit Zrt. üzletág

igazgatója mutatta be. Ahogy elmondta, a vízpolitikai stratégia
megalkotásának fõ célja a vízgazdálkodás fejlesztési irányainak illetve erre épülõ céljainak meghatározása Magyarország vízügyi
adottságaira és a vízgazdálkodás
szakmai-szervezeti hátterére építve. A stratégia megvalósítását
szolgáló intézkedések a 20142020 közötti programozási idõszakban valósíthatók meg EU-s
társfinanszírozásban. A Kvassay
Jenõ Terv alapelve, hogy csak a
társadalom által ténylegesen igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelõ vízügyi
beavatkozásokat szabad megtenni
az elkövetkezõ években. A dokumentum az alkotmányos alapelvekhez, a hazai és EU szabályozáshoz, a már elkészített egyéb
stratégiákhoz, tervekhez, programokhoz illeszkedik. Szükségesek
az intézkedések, hiszen a vízkészletek korlátozottan állnak rendelkezésre. A tervet az adottságainkhoz és a nemzeti értékrendhez igazítják.
V.M.

Városunk önkormányzata a
közelmúltban sikerrel pályázott
egy olyan projekten, amely elsõsorban azt hivatott segíteni,
hogy a nagykanizsai járáshoz
tartozó településekkel, azok intézményeivel, gazdasági és civil
szereplõivel karöltve megalakuljon, egyúttal mûködjön a Járási
Felzárkóztatási Kerekasztal. Az
újonnan létrejött szervezet elsõ
ülésére a napokban került sor.
Mint azt köszöntõjében Dénes
Sándor, Nagykanizsa polgármestere elmondta: a Járási Felzárkóztatási Kerekasztal céljai közt az is szerepel, hogy az önkormányzati rendszer mûködése javuljon. Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és a térség
országgyûlési képviselõje pedig a
projekt által támogatott program további céljaira hívta fel a figyelmet.
Hangsúlyozva azt az Esélyteremtõ
programtervet, amit a kerekasztal
tag-települései közösen alakítanak
ki, s amely a hátrányos helyzetû
emberek életkörülményeinek javítását is elõsegítheti hosszabb távon.

 Több hónapja dolgozunk már
egy térségfejlesztõ programon,
amivel leginkább azt szeretnénk
elérni, hogy értelmes munkát tudjunk ajánlani az embereknek 
emelte ki Cseresnyés Péter, aki
hozzátette: az említett projekt  a
Járási Kerekasztal jóvoltából  térségi szinten segítené mindezt.
Fehér Ildikó szakmai koordinátor elõadásában a program részleteit mutatta be. A társadalmi felzárkóztatáson túl kiemelte azt az
összefogást, együttmûködést, ami
befogadó és költséghatékony szervezetek kialakítását is támogatja a
kerekasztal
tag-településeinek
mindegyikénél.
 A közszolgáltatások minõségének javításán is dolgozunk a
program keretein belül  folytatta
Fehér Ildikó. Sok más mellett utalt
arra is, csakúgy, mint Cseresnyés
Péter, hogy az esélyegyenlõségi
hátrányok leredukálásán is dolgoznak, a kerekasztal településeivel
közösen. Fókuszálva a romákra, a
mélyszegénységben és a fogyatékkal élõkre, a gyermekekre, a nõkre

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Az esélyegyenlõséget szorgalmazzák

és az idõsekre: az oktatás, a lakhatás, a foglalkoztatás, az egészségügyi és szociális helyzet terén egyaránt.
 Éppen ezért a kerekasztal következõ, szeptember 16-i második
ülésén azokat az esélyegyenlõségi
problémákat vitatjuk meg, amiket
a települések saját berkeikben tapasztalnak. Amikre  ez idáig
önállóan  a Helyi Esélyegyenlõségi Programterveikben is feltár-

tak  szögezte le a szakmai koordinátor.
A Nagykanizsai járás helyzetelemzésérõl Bagarus Ágnes a Humán és Hatósági Osztály vezetõje
tartott elõadást az ülésén, míg a településfejlesztés jelenérõl és az aktuális pályázati forrásokról Rodekné Hederics Erika projektmenedzser.
Kanizsa
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R. Kárpáti Péter

Élet az élet után

R. Kárpáti Péter többrészes ismeretterjesztõ dokumentumfilmet forgatott a magyarországi halálközeli
élmények témakörében. A filmben
olyan országosan ismert és elismert
emberek szólalnak meg, mint Jókai
Anna, Dr. Papp Lajos, Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és
még sokan mások. A film és elõadás
célja, hogy a közönség elé tárja
mindazt, amit ma a sokakat érintõ
jelenségrõl tudni lehet, tudományos
ismeretekkel, a legfrissebb kutatási
eredményekkel, szakértõi háttérrel.
A film mellett könyve is megjelent R. Kárpáti Péternek Élet az
élet után címmel, melynek alcíme:

9

Halálközeli élménynek Magyarországon.
2013 nyarán egy társaságban
beszélgettünk a halálközeli élmények jelenségkörérõl. Meglepõ módon az irodalomban és a világhálón
kevés úgynevezett hivatalos állásfoglalást találtam errõl a zavarba ejtõ témakörrõl. Ezoterikus irodalom,
vallási megközelítés több is fellelhetõ, ám tényalapú dokumentáció
nagyon kevés, holott Magyarországon is nagyságrendekkel nagyobb,
semmint gondolnánk azok száma,
akik átéltek már ilyen felkavaró élményt. Ezért elhatároztam, hogy
egy dokumentumfilm-sorozatban
megkísérlem objektíven körüljárni
a témát a legújabb kutatási eredmények, az orvostudományi és vallási
szakértõk véleménye, közéleti szereplõk gondolatai és a magyarországi átélõk beszámolói alapján. E
filmsorozat alapján készült a kötet.
 mondja R. Kárpáti Péter
A dokumentumfilmmel és könyvével országosan ismeretterjesztõ
elõadásokat tart, melyeken a résztvevõk megvitathatják saját tapasztalataikat, véleményüket is. A nagykanizsai filmvetítés, elõadás és beszélgetésre szeptember 22-én, 18 órakor
a HSMK-ban kerül sor, ahol könyvvásárlásra és dedikálásra is lehetõség nyílik.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Az illegálisan kivágott
fát árusítókra akár
többmilliós bírságot
is ki lehetne vetni
Az illegális fakitermelés viszszaszorítása érdekében 50 ezertõl 15 millió forintig terjedõ bírságot akar bevezetni a kormány
a fát értékesítõkre  az errõl szóló rendelettervezet a kormány
honlapján jelent meg.
2013 márciusában lépett hatályba a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplõk
kötelezettségeirõl szóló uniós rendelet, amelyet automatikusan valamennyi tagországban alkalmazni kell. A jogszabály nemzeti hatáskörbe utalja azt, hogy milyen
bírság vár az elõírásokat megsértõ
cégekre, illetve emberekre.
Az erdõtörvénybe májusban kerültek be az új jogszabálysértések,
így például az illegálisan kitermelt
fa vagy az ilyen fából származó
fatermékek piaci forgalomba hozatala, illetve a felhasználási és
forgalomba hozatali szabályok
megsértése.
A jogszabálysértésekre kiszabható bírságok tételeit kormányrendelet tartalmazza, az erdõtörvényben meghatározott egységes járulékalap szorzószámának meghatározásával. A szöveg szerint a bírság a piaci forgalomba hozatal
esetén 50 ezertõl 15 millióig, a felhasználási és forgalomba hozatali
szabályok megsértése esetén pedig 500 ezertõl 15 millió forintig
terjedhet.
A szabálytalanul eljárókat a bírság mellett más szankciókkal is
sújtják, így például kötelezõen lefoglalják az érintett fát és faterméket, illetve azonnal felfüggesztik a
jogsértõ cég kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedélyét.
Az uniós rendelet preambuluma
megállapítja, hogy az illegális fakitermelés nagy nemzetközi jelentõséggel bíró, általános probléma.
Jelentõs fenyegetést jelent az erdõkre, hozzájárul az erdõk irtásához, veszélyezteti a biológiai sokféleséget, és gátolja a fenntartható
erdõgazdálkodást és erdõfejlesztést. Ezért a piaci szereplõknek
kellõ gondossággal kell eljárniuk,
amikor fát vagy fatermékeket hoznak forgalomba.
MTI - Kanizsa

2015. szeptember 17.

Álláspályázat - intézményvezetõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a
Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (8800 Nagykanizsa,
Rózsa u. 7/A.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ) beosztásának betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõs, határozatlan
idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §
(4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap
próbaidõ kikötésével.
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: intézményvezetõ
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi
megbízás 5 év határozott idõre, 2016. január 1-tõl - 2020.
december 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Rózsa u. 7/A.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde (8800 Nagykanizsa, Rózsa u.
7/A.) alapító okiratában meghatározott szakfeladatok ellátása, az intézmény szakmai programjában foglaltak megvalósítása, az intézmény szakszerû és gazdaságos mûködtetése, irányítása és ellenõrzése.
Az intézmény közfeladata: gyermekek napközbeni ellátása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és
a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény és a Kjt-nek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 2. melléklet I. rész I. 2.A pontja
szerinti fõiskolai vagy egyetemi szintû iskolai végzettség,
- legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követõ 2 éven belüli megszerzése,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- a Kjt. 20. § (2c) és (2d) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- büntetlen elõélet,
- cselekvõképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó részletes szakmai életrajzát, a képesítést igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hitelesített másolatát, az
elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
programját, 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20. § (4) és

(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, a pályázó
nyilatkozatát arról, hogy:
1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
2. a pályázati eljárás a Közgyûlés döntéshozó ülésén a
napirendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához
hozzájárul-e,
3. teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy
bizalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevõk ismerhetik meg,
4. amennyiben szociális szakvizsgával nem rendelkezik, és
nem mentesül letételének kötelezettsége alól, vállalja annak
a megbízást követõ 2 éven belüli letételét,
5. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) öszszeférhetetlenség nem áll fenn,
6. a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
7. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
8. nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt.
A pályáztató a pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiánypótlási lehetõséget
nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb az eseti bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: A munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthetõ be. A
pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 22.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Dénes Sándor polgármester Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán és Hatósági
Osztályának osztályvezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2333.
A pályázat benyújtásának módja és helye: postai úton
a pályázatnak Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy személyesen benyújtva Dénes
Sándor polgármesternek, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. em. 5. számú irodában.
A pályázati anyagot egy példányban kell benyújtani, a
borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: "Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde intézményvezetõ".
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A
Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott eseti bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt,
amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek
az eseti bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2015. november 30.
A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ)
Internetes oldalán (elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapja ( www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta
Hetilap.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályáztatóval kapcsolatban további információ a
www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
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Álláspályázat - Kanizsa TV Kft.
ügyvezetõ-fõszerkesztõ
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Kanizsa TV Kft.
ügyvezetõ-fõszerkesztõ tisztségének betöltésére.
Szerv megnevezése, székhelye: Kanizsa TV Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Nonprofit Kft. 8800 Nagykanizsa, Sugár u. 8.
A kft. fõ tevékenysége: a Kanizsa Televízió mûködtetése
Az ügyvezetõ-fõszerkesztõ fõ feladatai:
- A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Harmadik Könyvében, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mûködésérõl
szóló 2009. évi CXXII. törvényben, valamint a kft. alapító okiratában az ügyvezetõi tisztségre meghatározott feladatok ellátása, valamint
- a Kanizsa TV szerkesztõségének felelõs mûködtetése és szakmai irányítása a
médiaszolgáltatásról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény és más vonatkozó jogszabályokban foglaltakra tekintettel, a tulajdonosi érdek érvényesítése a mûsorpolitika kialakításában.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: az ügyvezetõ-fõszerkesztõt a közgyûlés határozott idõre, 2015. november 1. naptól kezdõdõen 2020. október 31ig tartó öt évre választja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés
megkötésétõl számított 6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás
nélküli rendes felmondás joga, a felmondási idõ a közléstõl számított 4 hónap.
A tisztség ellátása a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a kft. javadalmazási szabályzatában,
valamint a 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, egyetemi vagy fõiskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlat, vagy középfokú iskolai végzettség és az írott vagy elektronikus sajtó vagy televíziós szerkesztõi területen eltöltött legalább 5 év szakmai gyakorlat, vezetõi gyakorlat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a következõ dokumentumokat:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó koncepciója,
- a pályázó által aláírt szakmai önéletrajz,
- a felsõfokú vagy a középfokú iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
- a pályázati feltételként elõírt vezetõi és szakmai gyakorlat hitelt érdemlõ igazolása,
- három hónapnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte),
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy nem áll cselekvõképességében teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt; vele szemben a Ptk. 3:22. §
(4), 3:115. § (1) bekezdéseiben meghatározott kizárási és összeférhetetlenségi
okok nem állnak fenn; a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséget vállalja; más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál betöltött
vezetõ tisztségviselõi megbízás után részesül-e javadalmazásban; milyen díjazásra tart igényt; hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban résztvevõk általi megismeréséhez; pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e; a pályázati elbírálás során az elõkészítõ bizottsági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirend tárgyalása során kéri-e zárt ülés tartását.
A pályázati eljárásban pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen  az
erkölcsi bizonyítvány kivételével  hiánypótlásra nincs lehetõség. Az érvényes
erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a bizottsági meghallgatáson
be kell nyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 12.
A pályázat benyújtásának helye: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben, zárt borítékban
kell benyújtani. A borítékra kérjük ráírni: Kanizsa TV Kft. ügyvezetõ-fõszerkesztõi pályázat.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: a határidõben benyújtott pályázatokat a Humán Bizottság  a pályázók meghallgatásával  véleményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó elõterjesztést  a pályázók meghallgatása nélkül  az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság is megtárgyalja. A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók
meghallgatásával, várhatóan a 2015. októberi soros ülésén hozza meg. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban információ: a pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) Dénes Sándor polgármestertõl kérhetõ. A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapja (www.nagykanizsa.hu), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.
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Kiadó önkormányzati bérlakások
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 35. életévüket be nem töltött
fiatal házasok, illetve legalább egy évet meghaladó élettársi közösségben élõk részére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az alábbi üres
önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/C. fsz. 4.
A lakás alapterülete: 36 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
16.848 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. szeptember 17.
15.00-16.00 óráig.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/D. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfortos.
A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj összege:
19.640 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõtartama:
maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2015. szeptember 17.
15.00-16.00 óráig.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportjánál ügyfélfogadási idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) lehet benyújtani. Pályázati nyomtatványok ugyanitt kaphatók, illetve a
www.nagykanizsa.hu honlapról letölthetõk.
Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 28.

Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét
Tisztelt Idõs Nagykanizsai Polgárok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Nagykanizsa város idõs polgárait a 2015.09.30-10.02-ig tartó Idõsekért
Nagykanizsán Ünnepi Hét programjaira.
A részletes programokat honlapunkon és jövõ heti számunkban olvashatják.
Dénes Sándor polgármester

Alpolgármesteri fogadónap
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapját 2015. szeptember 23-án (szerdán)
tartja 8.30-12.00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

29.qxd

2015.09.21.

12

9:27

Page 12

Kanizsa  Portré

Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
Szeptember 17., 24. 10 óra
KEREKÍTÕ
- mondókás móka 0-3 éveseknek.
Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Szeptember 22. 14 óra
ALKOTÓ DIÁKOK
a Dr. Mezõ Ferenc Gimnázium tanulóinak rajzkiállítása. Megnyitja:
Szermek Zoltán intézményvezetõ
A mûsorban közremûködnek az iskola
diákjai. Megtekinthetõ: október 15-ig.
Szeptember 22. 18 óra
ÉLET AZ ÉLET UTÁN
R. Kárpáti Péter filmvetítéssel egybekötött elõadása. R. Kárpáti Péter több
részes ismeretterjesztõ dokumentumfilmet forgatott a magyarországi
halálközeli élmények témakörében. A
filmben olyan országosan ismert és
elismert emberek szólalnak meg,
mint Jókai Anna, Dr. Papp Lajos,
Vitray Tamás, Vágó István, Réz András és még sokan mások. Az elõadást
követõen könyvvásárlási és dedikálási lehetõség. Belépõdíj: 1 200 Ft.
Szeptember 25. 17.30 óra
FINN ZENEI OKTATÁS KODÁLY - BARTÓK ALAPOKON
A világhírû Szilvay testvérek munkássága Finnországban. Elõadó:
Szilvay Csaba gordonkamûvész
Szervezõ: A Nagykanizsai Magyar
Finn Egyesület. A belépés DÍJTALAN!
Szeptember 28.
A SZÍV VILÁGNAPJA
10.00 Megnyitó
10.15 Gyerekprogramok
13.00 Iskolás gyerekprogramok
16.00 Prevenciós célú elõadás

Szeptember 20. 16 óra
BRUB - EGY ZOKNI, AMINEK
PÁRJA NINCS
Zenés, bábos, kalandos, interaktív
mese. A budapesti Szamárfül project
elõadása. Belépõdíj: 800 Ft.
Szeptember 27. 18 óra
ÚTRAVALÓ KÉNYES NEVELÉSI HELYZETEKHEZ - MESEPSZICHOLÓGIA 2.
Dr. Kádár Annamária- pszichológus
elõadása. Belépõdíj: 1 200 Ft.

Szeptember 19. 16.30 óra
ÉVADNYITÓ TÁNCHÁZ
Belépõdíj: 500 Ft.
Szeptember 25.
SZÜRETI FELVONULÁS A
NAGYRÁC ÓVODÁVAL
Szeptember 26-27., október 3-4.
AGYKONTROLL TANFOLYAM
NAGYKANIZSÁN.
Oktató: Baglyas György

2015. szeptember 17.

90 évesen is
a természetbarát egyesület élén

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Nemrég köszöntötték 90. születésnapja alkalmából túratársai
Szücs Rozáliát, a nagykanizsai
Olajipari Természetbarát Egyesület elnökét. A jeles évforduló
kapcsán felkerestük, és egy kis
múltidézésre kértük a ismert túravezetõt. Az egyesület megalapítására egy kényszerhelyzet
késztette Rózsikát, a Gépgyár
egykori irodai dolgozóját 54 évvel ezelõtt, 1961. március 15-én.
 A fiúk elmehettek kirándulni a
Cserkész egyesülettel, de a lányokat
azonban nem engedték el velük. S
amint alkalom adódott rá, megragadtam a lehetõséget, és megalapítottam
az egyesületet, ami vidéken nagy szó
volt abban az idõben. Eleinte csak
olajipari dolgozókat, nyugdíjasokat
hívtunk magunk közé, késõbb már
kívülállókat is befogadtunk. Így a 30
fõvel induló csoport létszáma hamarosan elérte a 90-et.  A természetjáró tevékenység és a vele járó szervezõmunka Rózsika élete részévé vált,
hiszen elõre megtervezve, minden
héten mentek valahova kirándulni.
 A legelsõ magashegyi túránk a
Magas-Tátrába vezetett, a 2499 méter magas Rysy tengerszem-csúcshoz, ahová aztán évekig visszajártunk. Ezt követték a szomszédos államok, majd kikötöttünk Szlovénia
hegyeinél  mutatott is egy JúliaiAlpokban készült megkopott fényképet, melyet a 2864 méter magas
gyönyörû Triglav hegyrõl készítettek, mindkét oldalán a 600-600 méter mély szakadékkal.
Végig járták a történelmi Magyarországot, és húsz éven keresztül visszatértek Erdély szebbnélszebb tájaira. Felsorolni sem lehet

mindazokat a felejthetetlen élményeket jelentõ utakat, teljesítménytúrákat, melyeket Rózsika nyomdokaiban haladva bejárt a csoport.
A túrázást, a túrák szervezését
azonban néhány hónapra szüneteltetnie kellett az egyesület vezetõjének. A tavasszal indult számítógépkezelõi tanfolyam elsõ foglalkozását
sikerült csak figyelemmel kísérnie
egy baleset miatt. Hazafelé tartva leesett az intézmény lépcsõjérõl, és
mindkét keze eltörött. Orvosa sze-

rint a magas vérnyomása okozta a
bajt. A keze idõközben rendbejött,
fõz, mos, vasal. Mindennel meg van
elégedve, csak az emlékezet kihagyás miatt panaszkodik olykor. Két
hete már részt vett egy erdei túrán, a
Csónakázó-tó melletti Alsóerdõben.
Úgy érzi, ha elmúlnak a forró nyári
napok, folytatni tudja a szervezõmunkát. Ráhangolódásként lapozgatja a Magyar Természetjáró Szövetség kiadásában megjelent Kékvándor  Ösvények, utak, képek címû könyvet, melyben a szerzõ,
Burger Barna mûvészi fotókkal, költõi és filozofikus hangvételû írásokkal mutatja be az országos kéktúra
útvonalon megtett vándorlását. A
kötettel 59 természetjáró köszöntötte fel születésnapja alkalmából, egy
városszéli, bagolai vendéglõben.
Lélekben már útra készen áll:
várják a párába burkolózó kék hegyek, a kacskaringós ösvények, a
fák között beszûrõdõ fények, a bokrok közül felröppenõ madarak és a
véget nem érõ beszélgetések
B.E.
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Horoszkóp

Adja fel apróhirdetését lapunkban!

III.21.IV.19. Kos

Lakossági apróhirdetés 15 szóig 800 Ft (Kanizsa Kártyával 600 Ft),
másodiktól 400 Ft (Kanizsa Kártyával 300 Ft). Vállalkozási apróhirdetés 15 szóig 1600 Ft, másodiktól 800 Ft. (Amennyiben hirdetés szövege meghaladja az elõírt 15 szót, úgy a tarifa dupláját kell
fizetni.) Keretes apróhirdetés 2500 Ft.

Ha úgy érzi, félbehagyja a megkezdett
munkáját, mert semmihez sincs kedve, ne
tegyen így. Igaz, a lustaság fél egészség,
de tegye túl magát a belülrõl fakadó kényszerén, és frissítse fel magát üdítõvel.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket
a Facebookon is!

Egy véletlennek köszönhetõen rövid idõre megrendül az önbizalma. Egy segítõ
szándékú ismerõse ösztönzésére, szerencsére hamarosan visszanyeri a képességeibe vetett hitét.

V.21.VI.21. Ikrek
Új dolgok felfedezéséhez lenne most leginkább kedve, de az õszi tennivalók nem
teszik ezt lehetõvé egyelõre. Foglalja el
magát nyugodtan, a cselekvési ösztöne
így sem, úgy sem hagyja cserben.

VI.22.VII.22. Rák
Szereti a kihívásokat és a változatosságot. Mivel ezt nem kapja meg a közvetlen környezetében, emiatt idõnként feszültté válik. Ön döntsön, és ne hagyja,
hogy mások döntsenek a feje felett.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Ha nap, mint nap félreértik egymást, akkor nem árt, ha újdonsült párjával beiktatnak némi türelmi idõt maguknak. A feszültségét lehetõleg ne azzal vezesse le,
hogy mindenkivel kiabál.

VIII.23.IX.22. Szûz
Kedveli a társaságot, a társasági életet.
Ha úgy érzi, még pozitívabb irányba terelheti az életét, akkor kissé vegyen viszsza a munkatempójából. Fordítson több
idõt baráti kapcsolatai ápolására.

IX.23.X.22. Mérleg
Legyen meggyõzõbb, ugyanakkor megértõbb a társával szemben. Bármennyire
igyekszik, erõszakkal úgysem tudja befolyásolni a sorsát. Kapcsolatuk érdekében gyakrabban töltsék szabadidejüket barátokkal.

X.23.XI.22. Skorpió
Nehéz választás elé kerül a hétvégén. Emiatt
gyorsan, és jól kell döntenie. Bármennyire
szeretné, a kettõ nem megy együtt. Munkát
programozott be magának, de váratlanul egy
szuperbuli lehetõsége is felmerül.

XI.23.XII.21. Nyilas
Váratlan problémák kissé felkavarják az
érzelmeit, de nem veszik el a kedvét a hétvégére tervezett programjától. Improvizációs készségének köszönhetõen gyors és jó
választ ad a felmerült kérdésekre.

XII.22.I.20. Bak
Néha figyeljen oda mások tanácsára, véleményére, még akkor is, ha nem a legkedvezõbb ön számára mindaz, amit hall.
Szerezzen magának új ismerõsöket, és az
új élmények feledtetnek mindent.

I.21.II.19. Vízöntõ
Nem indul túlságosan lendületesen ez a hete. Az sem tetszik, ha nyugalom van a környezetében, de az sem, ha váratlan események bolygatják meg a nyugalmát. Egy új
pletyka mindenképpen felingerli.

II.20.III.20. Halak
Nem kell mindig óvatosnak lennie másokkal szemben. Ha netán nézeteltérés adódik
valamibõl a munkája során, még nem dõl
össze ettõl a világ. Tárgyalják át a dolgokat,
és fedezzék fel a jó oldalát mindennek.
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Asztalitenisz NB I
és NB II: jól rajtoltak
Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) - Kaposvári AC (7.) 13:5
NB I Nyugati csoport nõi asztalitenisz-mérkõzés, 1. forduló.
Nagykanizsa. Kanizsai gyõztesek: Madacki Mirella 4, Ladányi
Dóra 4, Végh Zsuzsanna 3, Újházi Csilla 1 és a Madacki
Mirella-Horváth Anna páros.
Magabiztos hazai gyõzelemmel kezdte a bajnoki idényt a
teljesen átalakult kanizsai csapat.
Gejzír Kanizsa Kft. Kanizsa Sörgyár SE (3.) - Mohácsi
TE (8.) 10:8
NB II Dél-nyugati csoport
férfi asztalitenisz-mérkõzés, 1.
forduló. Nagykanizsa. Kanizsai
gyõztesek: Berdár Norbert 4,
Szuhanyik József 3, Kahotek
Kristóf 1, Gyöngyösi Áron 1 és
a Berdár-Szuhanyik páros
Az eredmény ugyan szoros
mérkõzést sejtet, de gyakorlatilag sima hazai gyõztes
találkozó született.
P.L.

2015. szeptember 17.

A második helyig repültek

A lengyelországi Wloclawek
városában rendezték az ultrakönnyû repülõk idei Európabajnokságát és ezen a magyar
válogatott színeiben a kanizsaiakat képviselõ Ferinc VinceSzabó Gabriella páros kategóriájában végül a második helyen
végzett.
Több kategóriában emelkedhettek magasba Lengyelországban a
repülõsök, s azok közül a Ferinc-

Szabó duó (képünkön a magyar
csapat tagjaként jobbról) az úgynevezett kétüléses sárkányoknál
repülhetett, igaz, szereplésüket
több tényezõ is színesítette...
 Rögtön úgy kezdõdött, hogy
nem azzal a géppel mehettünk,
mellyel eredetileg terveztük és
amelyikkel nem sokkal korábban a
kanizsai ob-n is repültünk  fogalmazott a Nagykanizsai Sportrepülõ Egyesület pilótája, Ferinc Vince.  Így az új szerkezet helyett

elõtoltuk szépen a régi jól bevált
masinát, a hagyományos kétüléses
sárkányrepülõnket az idei Eb-re.
A feladatok közül a navigációsak (fényképezéssel vagy éppen
környezet-felismeréssel vegyítettek) voltak túlsúlyban, de volt
üzemanyagtakarékossági, illetve
ügyességi szám is felszállással,
meg persze célraszállással.
A magyar válogatott nagykanizsai kettõse nem teljesített rosszul,
hiszen végül a második helyet szerezték meg 14 egység közül kategóriájukban.
 Volt persze óvás is, de egyrészt
a lengyelek nagyon a mezõny elõtt
jártak, a csehek pedig azzal sem
mentek sokra, hiszen elõttük meg mi
vezettünk annyival  folytatta a világversenyek igencsak rutinos magyarja.  Gabriellának ez volt az elsõ nemzetközi megmérettetése, így
elmondhatjuk, hogy remekül vizsgázott. Viszont nem csupán a versenyzésre kellett koncentrálnia, hiszen az
Eb ideje alatt folyamatos orvosi
megfigyelés alatt állt hasnyálmirigygyulladása miatt. Végig diétázott, s
ilyen körülmények között tudtuk
megszerezni a kontinensviadal
kategóriánkbeli ezüstérmét.
P.L.

Második helyen zártak a bridzselõ házigazdák
A Nagykanizsai Bridzs Sportgyesület a Bor-és Dödöllefesztivál kísérõ rendezvényeként ismét megrendezte a Kanizsa Kupa elnyeréséért vívott bridzs csapatversenyét. A négy-négy fõbõl
álló csapatok az ország számos
pontjáról fogadták el az invitálását és vettek részt a tíz leosztásból álló, mindvégig szoros, kiegyensúlyozott versenyzést hozó
megmérettetésen.
A házigazdák nem titkolt szándéka volt a Kanizsa Kupa itthon
tartása. A helyi csapatnak 
Minarik Attila, Marczona Marianna, Fenyves Jenõ és Gõcze Gyula
összeállításban  azonban meg

INGATLAN
Mórichegy elején gondozott,
dupla telek, lakható házzal,
gesztenye és gyümölcsfákkal eladó (szõlõ nincs). Érd.: 06-203285-766,
06-93-323-737
(7730K)
Nagykanizsai I. emeleti belvárosi, 72 m2-es, új építésû lakás el-

kellett elégednie a dobogó második helyével 139,28 pontot gyûjtve. Gyõzelmük alig pár tized ponton múlt, végül elõttük a Dunaújváros  Bánhegyi Barnabás, Dr.
Dömötöri Gyula, Kállai Gábor,
Rombauer Gábor  együttese végzett (139,81).
A résztvevõk és szurkolóik a
kártyacsaták közben és után sem
maradtak kulináris élvezetek nélkül, hiszen ahogy tapasztalhattuk,
soraikból számos versenyzõvel találkozhattunk a tizenkettedik Borés Dödölle Fesztivál helyszínein,
ahol a valódi helyi specialitást, a
dödöllét is megkóstolhatták.
P.L.
adó. Megtekinthetõ: kanizsailakas.ini.hu. Érd.: 0670-779-1773
(7732K)

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)
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István
Tel.: 06-30-597-1530
Idõs ember gondozását vállalnám esetleges ottlakással. Tel.: 0630-438-6834 (7733K)
Készpénzért vásárolok régi
könyvet, festményt, régi népi pa-

rasztbútorokat és ruházatot, használati tárgyakat és teljes hagyatékot.
Tel.: 0670-434-9132 (7726K)
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Magyar gyõztest köszönthettek

Kanizsa-exkluzív:

Wenger
már elõre
tekint

Fotó: Halász Gyula

Lassan visszatérõ vendégek
lesznek az olimpiai krosszos kerékpárosok a Csónakázó-tónál,
hiszen a kerekesek terep-pályája
még tavaly debütált, vasárnap
pedig ismét megrendezték az
Elimina Tour Kanizsa Grand
Prix UCI C2-es minõsítésû
mountain bike XCO versenyét.
Az olimpiai kvótaszerzéshez
szükséges
UCI-ranglistapontok
gyûjtésére lehetõséget kínáló XCO
futamok szépszámú mezõnyt vonzottak a nagykanizsai pályára, mely
a kerekesek szerint idén is remekül
vizsgázott. Ezúttal is hosszabb-rövidebb technikás, ritmusos lejtmenetek váltogatták egymást épített elemekkel, ugratókkal, sziklakerttel.
A versenynap során különösen az
elit kategória férfi futama alakult izgalmasan, annak keretében az együtt
maradt mezõny tagjai egymás szélárnyékában is remekül tudtak kerekezni, ebbõl adódóan pedig az élboly is folyamatosan változott. Elõször a szlovák Frantisek Lami vezetett, õ azonban késõbb lemaradt. A
vezetõ egységben "folyamatosan"
pedig Juhász Zsolt és Parti András
tudott ott lenni, akik végül meg is
tartották az elsõ két helyért járó pontokat. A hölgyek között Benkó Bar-

bara sima gyõzelmet aratott a szlovák Janka Stevkova és Balázs Beáta
(Bringabanda) elõtt.
Elimina Tour Kanizsa Grand
Prix (XCO), Nagykanizsa. A kategóriák elsõ helyezettjei. U9, lányok: 1. Szabó Léna. Fiúk: 1. Kiss
István (Bike-Zone Gödöllõ). U11,
lányok: 1. Kiss Emma Lotti (BikeZone). Fiúk: 1. Vass Barnabás
(Merida Maraton Team-CST). U13,
lányok: 1. Bokros Csenge Anna
(VKE-Nelson). Fiúk: 1. Ivan
Okmazic (horvát, MTB Cyclin Team). U15, lányok: 1. Vass Kata
Blanka (Merida Maraton). Fiúk: 1.
Bíró Dávid (Cube-Csömör). U17,

Somogyban nyitottak

A Plastex Kanizsa KajakKenu
Klub versenyzõi közel egy hónapos pihenõ után kezdték újra az
edzéseket, majd a szezon nyitányaként erõpróba is várt már rájuk a hagyományos kaposvári
Vigh Sándor Emlékverseny keretében. A kanizsaiak kajakkenu
duatlon versengésen vehettek
részt a Deseda tavon.

A szervezõk az 1000 m-es kajakozás után egy 900 m-es futószakaszt iktattak be az azt követõ ismételt vizes 1000 m megtétele közé, így nem csupán a kajaktudás
határozta meg a végeredményt. Az
elmúlt két esztendõhöz hasonlóan
itt mutatkoztak be a kanizsai klub
azon versenyzõi, akik nyári táborukban fogtak elõször lapátot a kezükbe  ezúttal a dél-zalaiak öt
újoncot avattak. Összességében a
16 futam során 7 klub 162 versenyzõje között 36 kanizsai versenyzõ állt rajthoz, számos szépen
csillogó érmet bezsebelve, amivel
a legeredményesebb klubként zártak a somogyi helyszínen.
Vigh Sándor Emlékverseny, Kaposvár. Kanizsai eredmények. MK1 kezdõ lány 1000 m (2007-es születésûek): 1. Varga Sára. MK-1 kezdõ lány 1000 m (2006): 1. Kanyó
Sára, 2. Cséplõ Natasa (képünkön a
két kanizsai dobogós), ... 5. Kobra
Fruzsina. MK-1 kezdõ fiú 1000 m

15

lányok: 1. Buzsáki Virág (Pilis
Cross Country Club). Fiúk: 1. Kádi
Tamás Benjamin (Cube). U19, férfiak: Valter Attila (Cube). U23, férfiak: 1. Frantisek Lami (szlovák,
Jump Sport Klub). Elit/U23, nõi abszolút: 1. Benkó Barbara (Focus
XC Team). Férfi abszolút: 1. Juhász
Zsolt (Waberer's Areus MTB Team). Master 1, férfiak: 1. Cser Gábor (Pilis CCC). Master 2, férfiak:
1. Kovács István (Ózdi KE).
Master 3, férfiak: 1. Pataki Ferenc
(Pilis CCC). Fun kategória, nõi abszolút: 1. Kotroczó Dorka Enikõ
(Salgóratjáni HKE). Férfi abszolút:
1. Nagy Péter.
(2007): 1. Kiss Áron, 2. Szommer
Hugó, ... 4. Kiskó Márk, 5. Baranyai Gellért. MK-1 kezdõ fiú 1000
m (2006): 1. Magura Benedek.
MK-1 kezdõ fiú 1000 m (2005): 1.
Vetõ Balázs. MK-1 U10 fiú duatlon: 5. Markotán Gergõ, ... 7. Bukta Patrik. MK-1 U11 fiú duatlon: 4.
Kassa Kovács Kolos, ... 6. Baranya
Dominik, ... 8. Vertarics Bence.
MK-1 U10 lány duatlon: 3. Anda
Júlia. MK-1 U11 lány duatlon: 1.
Riczu Nóra, ... 3. Kiskó Réka, ... 5.
Oláh Ivett. MK-1 U12 lány duatlon: 1. Kálovics Adél, 2. Varga Lili,
... 4. Gyergyák Róza. MK-1 U12
fiú duatlon: 2. Kurucz Levente, ...
6. Molnár Simon, ... 8. Szakonyi
Márk, ... 10. Németh Lajos. MK-1
U13 fiú duatlon: 1. Süle Tamás, ...
3. Császár Péter, ... 5. Tuboly Roland. K-1 U13 lány duatlon: 2.
Anda Rebeka. K-1 U14 fiú duatlon:
9.Várnagy Bálint. K-1 U14 lány
duatlon: 4. Kém Veronika, 5. Gerencsér Adrienn. K-1 U15-16 lány
duatlon: 8. Ács Gabriella.
P.L.

Arsene Wenger (képünkön jobbról a második), az Arsenal FC
menedzsere a labdarúgó Bajnokok Ligája elsõ fordulója elõtt
Zágrábban már nem csupán a
szerdai, Dinamo elleni találkozóról ejt(het)ett szót, hiszen a kérdések özöne már javában a szombati, 6. fordulóbeli londoni derbirõl is szólt...
 Egy jó zágrábi mérkõzés
megalapozhatja a Chelsea elleni
összecsapásunkat, ugyanakkor
tudom, hogy a Stamford Bridge-

en nem lesz könnyû dolgunk 
fogalmazott a 65 esztendõs francia stratéga.  A statisztikák
nem különösebben foglalkoztatnak, vagyis hiába vetik egybe
José Mourinho elleni eddigi
eredményeimet, nem foglalkozom velük, ugyanakkor az sem
altathat el minket, hogy õk nem
a legjobban rajtoltak. Egy biztos, szombaton 13.45 órától remek meccset vívunk majd.
 Milyen szerepet szán a továbbiakban Alexis Sáncheznek?
 Nem hiszem, hogy eddigi
teljesítménye miatt aggódnunk
kellene, õ továbbra is olyan játékos, aki remekül alakít ki helyzeteket, sõt eredményes is tud lenni bármilyen lehetõségbõl. Meg
fogja taláni önmagát, bízunk abban, hogy éppen mostantól...
Polgár László (Zágráb)

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

29.qxd

29.qxd

2015.09.21.

16

9:27

Page 16

Kanizsa  Hirdetés

Bemutató udvar
Nagykanizsa,
Magyar u. 166.
Tel.: 06-30-431-2452
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