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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Több mint 223 millió forint támogatás,
Kanizsa kerékpárforgalmi hálózatára
Közel 1 km kerékpárút épül a
város belterületén, korszerûsítenek öt buszmegállót és automata
kerékpárkölcsönzõ rendszert is
kiépítenek, 80 kölcsönözhetõ
kétkerekûvel. Minderre több
mint 223 millió forint támogatást nyert Nagykanizsa önkormányzata.
A részletekrõl sajtótájékoztatón
számoltak be. Dénes Sándor polgármester elmondta: a projekt célja
a város közösségi közlekedésének
fejlesztése, biztonságosabbá tétele,
a gépjármûvet használók számának
csökkentése, illetve, hogy minél
több embert ösztönözzenek kerékpár-használatára. A korszerûsítés 
a Nyugat-Dunántúli Operatív
Program jóvoltából  száz százalékos támogatottság mellett zajlik. A
munkálatokkal  a kerékpár-és
gyalogút építéssel, a buszmegállók

felújításával és az automata kerékpárkölcsönzõ rendszer kialakításával  a tervek szerint, december
31-ig el is készülnek.
 Az új gyalog-és kerékpárút a Petõfi utcában épül, a Dózsa György
utcától a Buda Ernõ utcáig, amely
közvetlen folytatása lesz a nemrégiben elkészült, Huszti tértõl induló kerékpár-és gyalogútnak. A kerékpárút teljes hossza közel 1 km
lesz  ismertette Dénes Sándor, aki
hozzátette: a Dózsa utca és a 7-es
fõút között, belterületi szakaszon
önálló, míg a külterületen  a 7-es
fõút és a Buda Ernõ utca közt  elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút épül.
Az említett fõút és a Petõfi utcai
csomópont körforgalommá alakítását a Magyar Közút tervezi
ugyan, de a megvalósítás ideje
egyelõre nem ismert. A kerékpárút
átvezetése a jelenlegi állapot sze-
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cáig. A Teleki úton, a kórházhoz
vezetõ átjárónál lévõ buszmegálló
pedig teljes egészében átépül 
összegezte Dénes Sándor.
Tárnok Ferenc, a vagyongazdálkodási és városüzemeltetési csoport vezetõje a kiépítendõ kerékpárkölcsönzõ rendszert mutatta be.
 A város különbözõ területein, tíz
helyütt kerül kialakításra kerékpárkölcsönzõ állomás, 80 kerékpárral.
A Buda Ernõ utcában, a Garay utcában, az Ipari Park bejárata mellett, a
Petõfi utca 88. elõtt, a Berzsenyi utca 14-nél, a könyvtár elõtt, a Rozgonyi utcánál, az autóbusz pályaudvar mellett, a Kalmár utcánál, a GE
parkoló mellett, az Ady utca 14-nél,
a bútorgyár elõtt, és a Cserháti
sportcsarnok mellett.
Tárnok Ferenc hangsúlyozta: a
rendszer a jövõben tovább bõvülhet.
- A kerékpárkölcsönzõ rendszert
a Via Kanizsa Városüzemeltetési
Nonprofit Zrt. fogja üzemeltetni, a
diszpécser központot szintén. A
projekt tartalmazza a kölcsönzõ
rendszer teljes hátterének kialakítását, egy javítómûhely létesítését,
(folytatás a 2. oldalon)

rint lett megtervezve, ám számba
vették a majdani csomópont kialakításának lehetõségét is.
Majd a szintén a projektbe tartozó autóbuszmegálló-korszerûsítésrõl szólt a polgármester.
 Igényes, nagyméretû, zárt
buszmegálló épül a palini Alkotmány utca 177. elõtt  mutatta a
már kész tervet Dénes Sándor.
Mint elmondta: jövõ héten már neki is látnak az alapozásnak.
A buszmegálló-rekonstrukció
érinti még a Balatoni úton, a benzinkút és az autószalon közt lévõ
megállót. E helyszínen is új buszöböl kerül kialakításra, valamint új,
biztonságos járda és fellépõsziget.
 A Dózsa-Petõfi utcák sarkán
új buszmegállót építünk a Ligetvárosi buszfordulót már korszerûsítettük  itt szintén épül fellépõsziget, és a gyalogos kapcsolat
is megoldottá válik, a Csengery ut-

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fõ utca rekonstrukciója alatt
az ott elhelyezkedõ üzletek zavartalanul és változatlan nyitvatartással üzemelnek.
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(folytatás a címlapról)
a szervizhez szükséges szerszámokat, alkatrészeket, valamint a
kerékpárok szállításához szükséges jármûvet is.
A strapabíró, nyomkövetõvel ellátott kerékpárokat diszpécser figyeli majd, a dokkolóknál pedig
térfigyelõ kamerákat helyeznek el.
A bicikliket a város közigazgatási határain belül lehet majd használni, a tervek szerint regisztrációval és kauciós díj megfizetésével.

2015. november 12.

Ismét mestereket avattak

Már több mint egymillió bérlést regisztráltak a Mol BuBi
(Budapest Bicikli) rendszerében, a kerékpárokkal megtett
kilométerek száma pedig meghaladja a kétmilliót  mondta a
városfejlesztésért felelõs fõpolgármester-helyettes.
Szeneczey Balázs kijelentette,
hogy jó döntés volt beindítani a
közösségi kerékpáros rendszert, az
ugyanis nagyon népszerû, még télen is használják az emberek. Hozzátette, hogy a biciklik egyszerre
sport- és közlekedési eszközök.
Dabóczi Kálmán, a Budapesti
Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója azt mondta, Budapesten robbanásszerûen nõtt a biciklis közlekedés aránya, így a
fõváros felkerült a kerékpáros városok világtérképére. Kiemelte,
hogy ebben a Mol BuBirendszernek is nagy szerepe van,
a Mol BuBi nem egy kerékpárkölcsönzõ rendszer, hanem egy
kommunikációs felület, amely arról üzen, hogy mit jelent a fenntartható közlekedés. Hozzátette,
hogy a közösségi kerékpározás
nem egy önálló, hanem egy kiegészítõ közlekedési mód, amit
jól mutat, hogy a bicikliket átlagosan mindössze negyedórára
bérlik ki.
Dabóczi Kálmán véleménye
szerint a fenntartható fejlõdés a biciklizés, a gyaloglás és a közösségi közlekedés kombinációjával érhetõ el. Emellett fantasztikus értéknek nevezte, hogy a rendszer a
megosztáson alapuló filozófiája
miatt közösséget teremt.
Megemlítette azt is, hogy nincs
tudomása olyan balesetrõl, amelyben érintett lett volna a rendszert
használó kerékpáros.

Fotó: Bakonyi Erzsébet

Elégedettek
a budapesti
kerékpárkölcsönzõ
rendszerrel
Idén eddig közel százan lettek
szakmáik mesterei. A minap tizenöt fodrász és ugyanennyi gázfogyasztó berendezés- és csõhálózat szerelõ tett sikeres vizsgát
és kapta meg mesterlevelét a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara rendezvényén, a
Honvéd Kaszinó Tükörtermében.
Az ünnepség, a korábbiakhoz
hasonlóan, egy szimbolikus eseménnyel, a céhláda felnyitásával
kezdõdött. Az avatót ezzel dr.
Polay József, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
nyitotta meg. Ahogy megtudtuk,
több mint ötszáz éve léteznek céhek és több mint 150 éve van kamara.
Dénes Sándor polgármester gratulált elsõként a fodrászoknak, va-

lamint a gázfogyasztó berendezésés csõhálózat szerelõknek. Elmondta, sok erõ és kitartás kellett
a mesteroklevelek megszerzéséhez, hiszen munka és család mellett vitték ezt véghez a most ünnepeltek. De ezzel emelik a szakmunkásképzés presztízsét, példaként szolgálnak a fiataloknak és a
Szakképzési törvényben elõírtaknak megfelelõen pedig oktathatnak is. Ugyanis a gazdálkodó
szervnél lévõ képzõhelyen gyakorlati oktatóként csak olyan szakember tevékenykedhet, aki rendelkezik az adott szakmában mesterlevéllel.
Az elõírás teljesítése érdekében
indult el egy pályázati projekt a
mesterlevéllel nem rendelkezõ
gyakorlati oktatók számára, akik a
Nemzetgazdasági Minisztériumnak köszönhetõen nyolcvan száza-

lékos vissza nem térítendõ támogatást nyerhettek el. A mesterjelölteknek írásban, szóban és gyakorlatban is számot kellet adniuk a tudásukról. Ezt már dr. Polay József
tette hozzá a polgármester által elmondottakhoz. Kiemelte, a mester,
mint fogalom évszázadokon keresztül a legnagyobb elismerést jelentette.
Cseresnyés Péter, munkaerõpiacért és képzésért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képviselõje a folyamatos képzés és tanulás
fontosságát hangsúlyozta.  A magyar gazdaság felismerte, hogy
nagy szükség van a szakemberekre, ugyanis manuális munka nélkül
nincsen gazdasági fejlõdés  emelte ki Cseresnyés Péter. Hozzátette,
a mesterokleveleket megszerzõk
példaként szolgálnak azoknak,
akik most kezdik a szakmájuk elsajátítását. Példák arra, hogy kitartással és szorgalommal hová el lehet
jutni. Ahogy elmondta az államtitkár, a kormány és a kamara a gyakorlati képzés elõsegítése érdekében hozták vissza a duális képzést.
Szécsenyi Lajos, a vizsgabizottság
egyik tagja azt hangsúlyozta, hogy
a tanítvány választja ki, hogy ki a
mestere. A tanulók oktatásakor pedig fontos, hogy arra ügyeljenek, a
legmagasabb szintû szakmai tudást
adják át a tanítványaiknak. Az igazi mester pedig örök tanítvány is.
Ezt követõen került sor a mesterjelöltek fogadalomtételére és a
mesterlevelek átadására. Majd az
ünnepség a céhláda lezárásával ért
véget.
V.M.

Szombaton ünnepélyes keretek
közt adták át Szécsiszigeten azt a
mikrobuszt, melyet az önkormányzat nyert nemrégiben pályázaton,
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  tudatta közösségi oldalán Cseresnyés Péter.
A munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkár, parlamenti képviselõ az átadáson hangsúlyozta: a
gépjármû nagyban megkönnyíti a
településen élõk mindennapjait.
Az új kisbuszt  többek közt 
idõsek és gyermekek szállítására,
ebédhordásra, gyógyszer-beszerzésre fogja használni Szécsisziget
önkormányzata.
KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetés szervezõ: 0620-519-5305. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web: www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft. Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft.
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Több mint 130 millió forint ráfordítással korszerûsítette az Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ) a Zala megyében található egyetlen dunántúli meteorológiai radart, amely elsõsorban a
néhány órán belüli idõjárási elõrejelzések pontosítását segíti.
A zalai Dióskál pogányvári településrészén álló radarállomás pénteki üzembe helyezése alkalmából
V. Németh Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkára
azt hangsúlyozta: a globális felmelegedés az egyik legnyomasztóbb

probléma a világon, ami a Kárpátmedencében is egyre gyakoribb
szélsõséges idõjárási jelenségeket
okoz. A mai ipari-informatikai társadalom különösen érzékeny ezekre a változásokra, azért is van szükség az emberek és a vagyon biztonsága érdekében minél pontosabb
elõrejelzésekre  tette hozzá.
Az államtitkár, mielõtt Manninger Jenõ országgyûlési képviselõvel (Fidesz) közösen elindította
volna a radarberendezést, egyebek
mellett elmondta: a tárca saját forrásából 100 millió forintot biztosított a berendezés felújításához, s az
OMSZ ezt további 35 millió forint
saját forrásával egészítette ki.

Kiemelte, hogy a Magyarország
nyugati részét, és különösképpen a
Balaton térségét lefedõ radarállomás új távlatokat nyit az OMSZ
számára. A készülék ugyanis az
egyik legfontosabb idõjárási tényezõt, a csapadékjelenségeket
tudja az eddiginél is pontosabban
mérni és elõrejelezni.
Radics Kornélia, az OMSZ elnöke felidézte, hogy a Dióskálpogányvári radarállomást 2004ben építették fel, de az eltelt jó egy
évtized alatt már elavulttá vált, a
mûködtetése ezért költségesebb is
lett. A zalai állomás az eddiginél
pontosabbá teszi az ultrarövidtávú,
azaz egy és három órán belüli lo-

Elkészült a kennelsor tetõszerkezete

Nemrégiben számoltunk be
arról, hogy az állatotthon idei
nagyberuházásaként két, téglából épített kennelsor is készül a
nagykanizsai
vasútállomás
szomszédságában lévõ menhelyben. Mint ahogy azt a minap
megtudtuk: már november végére tetõ alá húzódhatnak a zord
idõ elõl az elárvult állatok.
Varga Károlyné, az állatotthont
üzemeltetõ Élettér Állat- és Természetvédõ Egyesület elnöke külön is hangsúlyozta: a német partnerszervezetük és helyi vállalkozók segítségével kaphatott tetõzetet a két új kennelsoruk.
 Az idei év nagyberuházása
az önkormányzat által fejlesztési
célú támogatásként adott 2 millió
forintból valósulhatott meg  szögezte le elöljáróban Varga Ká-

rolyné.  Ehhez az összeghez az
egyesületünk még egymillió forintot tett hozzá, és így készülhetett el
a nyár közepére a két ideiglenes
kennelsorunkat kiváltó, téglából
megépített vadonatúj kutyalakrész.
Mavolo Krisztián ügyvezetõ úrnak köszönhetõen a Nagykanizsai
Téglagyártól nagyon jutányos áron
sikerült fagyálló, mûemlékfal burkoló téglát vásárolnunk. A betonoszlopokból és betonvasból készült, az úgynevezett mászós,
szökõs kutyák elhelyezésére szolgáló, a tetejüknél is betonvassal fedett, ideiglenes kenneleket nem
bontottuk szét, hanem téglából készített oszlopok segítségével emeltünk fölébe egy tetõzetet, valamint
építettünk körébe két méter magas,
szél- és hófogó falazatot  magyarázta az elnök.  A nagyobbik ken-

nelsor 30 darab, a kisebbik pedig
28 darab, téglából készített oszlopot kapott, amelyek két sorban,
egymástól 2,5 méterre felállítva
tartják a tetõszerkezetet. Minden
egyes tartóoszlop 2,5 méter, és
egyenként 70 téglából készült el.
Minden oszlop belsejébe egy 12
mm vastagságú bordás acél betonvas lett belebetonozva, amelynek
az oszlopból kiálló végére lett felerõsítve a tetõzetet tartó faszerkezet.
A tetõzet ilyen gyors elkészítése
állatbarát támogatóink segítsége
nélkül nem lett volna lehetséges. A
közel 400 négyzetméteres tetõzethez szükséges faanyagot a bajor
partnerszervezetünk, a Tierheimleben In Not vásárolta meg. Majd
Mindenszentekkor két német szakember érkezett hozzánk, Roland
Guthenthaler és André Kramer.
Õket segítette három zalai faipari
szakember, Tóth Gábor (Villám
Barkács Kft.), Németh László
(Németh-Fa Kft.) és Németh Pál
Fabak Kft., így tulajdonképpen
egy hétvége alatt helyére kerültek
a tartógerendák. Már csak a tetõzet
felszerelése van hátra, a hullámpalákat Németh Pál munkatársai rögzítik majd végleges helyükre, így
reményeink szerint a hónap végén
következhet a szallagátvágás 
zárta mondandóját Varga Károlyné.
Dr. Papp Attila

kális idõjárási elõrejelzést, ami fõként a balatoni viharjelzést, illetve
a sármelléki repülõtér repülésbiztonságát szolgálja, de a térségbeli
megyék gazdálkodóinak számára
is komoly segítséget jelent.
Mint mondta: az OMSZ Magyarországon négy meteorológiai
radart mûködtet. Két éve önerõbõl
korszerûsítették a budapestit, tavaly európai uniós forrásból építettek egy újat Szentesen, s a mostani, pogányvári radar felújítását követõen a nyírségi Napkorban lévõt
is szeretnék jövõre felújítani.
A tengerszint felett 280 méter
magasságú dombtetõn álló, 13
méter magas építmény bejárásakor a szakemberek elmondták: a
csapadék mennyiségét, sõt halmazállapotát, illetve a szelet is
mérni tudják az új, Nyugat-Európában is a legkorszerûbbnek számító berendezéssel. Nagy biztonsággal 120-150 kilométer sugarú
körben képes a legpontosabb adatokat szolgáltatni, folyamatosan
frissülõ képét pedig a másik három radar adataival egybekomponálva az OMSZ honlapján bárki
nyomon követheti.
MTI-Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

Százharminc millió forintból korszerûsítették
a egyetlen dunántúli meteorológiai radart
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Erõsíteni kell az önkormányzati cégek ellenõrzését
Egyértelmû teljesítménykövetelményeket kell felállítani az
önkormányzati cégek menedzsmentjével szemben és a teljesítménykritériumok teljesülését folyamatosan értékelni kell 
mondta Domokos László, az Állami Számvevõszék elnöke a Jó
gyakorlatok  Fókuszban a közszolgáltatás címû konferencián.
Kiemelte: az Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzési tapasztalatain alapuló megállapításaival, javaslataival biztosítja a közpénzügyi rendszer átláthatóságát, hozzájárul annak megújításához és tevékeny szerepet vállal a jól irányított állam kiépítésében. Hozzátette: ezt a törvényi kötelezettséget
szem elõtt tartva indította el az
ÁSZ 2010-ben a Jó gyakorlatok 
a Jó példa legyen ragadós! elnevezésû szemináriumsorozatot.
Domokos László kifejtette: a konferenciával a számvevõszék hozzá kíván járulni a többségi önkormányzati
tulajdonban lévõ társaságok közfeladat-ellátásának fejlesztéséhez, valamint a területet érintõ kormányzati
döntések megalapozásához.
Az ÁSZ elemzést készített az ellenõrzési tapasztalatokról, azt rendszerezték, elemezték annak érdekében, hogy felszínre kerüljenek az
ismétlõdõen elõforduló szabályta-

Vizsgálják a
parkolóbõvítés lehe tõségét
A Berzsenyi utcai lakók kérését
tolmácsolva parkoló építés lehetõsége felõl érdeklõdött közgyûlési interpellációjában Balogh
László önkormányzati képviselõ,
a Humán Bizottság elnöke.
A Berzsenyi utcai lakótelepen az
önkormányzat 2011-ben bõvítette a
várakozóhelyek számát egy új parkoló megépítésével  áll Dénes
Sándor polgármester válaszában. 
A beruházás akkor erõsen megosztotta az ott lakókat, hiszen egy részük örömmel vette a parkolóbõvítést, mások viszont ellenezték
az ott lévõ játszótér megszüntetése
miatt. Az említett bõvítés várhatóan
hasonló problémákat vetne fel, hiszen a meglévõ parkoló és a gázfogadó között jelenleg is található
megmaradt játszószer, és az új par-

lanságok, az ebbõl adódó rendszerhibák. Az ÁSZ az összegzõ elemzését  amelyben külön fejezetben a
rezsicsökkentés hatásairól is szó
van  a számvevõszék honlapján
hozta nyilvánosságra - tette hozzá.
Az ÁSZ elnöke rámutatott: a
közszolgáltatást nyújtó önkormányzati gazdasági társaságok feladata többek között a hulladékgazdálkodás, a víz- és áramszolgáltatás, a távfûtéses lakások megfelelõ
hõmérsékletének és melegvíz-ellátásának a biztosítása, valamint a
közösségi közlekedés mûködtetése. Tevékenységük, gazdálkodásuk
minõsége, hatékonysága és eredményessége tehát kiemelkedõ
mértékben érinti a szolgáltatást
igénybe vevõ lakosság életminõségét, biztonságát és jólétét.
Az elnök elmondta: Magyarországon a családok költségvetésében a legnagyobb tételt az említett
közszolgáltatások díjai adják, így
az esetlegesen indokolatlanul magas díjak családok sokaságának
megélhetését veszélyeztethetik. A
gazdasági társaságok célszerû és
gazdaságos mûködése tehát az
egyik legfontosabb társadalmi cél,
amihez a maga ellenõrzési eszközeivel az ÁSZ is hozzá kíván járulni  szögezte le Domokos László.
Az elmúlt években az ÁSZ számos ellenõrzést végzett, majd
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kockázatelemzéssel kiválasztott
hulladékgazdálkodó és távhõszolgáltató önkormányzati többségi tulajdonú társaság szabályszerûségi
ellenõrzését fejezte be. Az ellenõrzött hulladékgazdálkodó és távhõszolgáltató önkormányzati társaságok mûködésében és környezetében számos olyan kockázatot
azonosított az ÁSZ, amelyek hatással voltak mind a lakossági terhek alakulására, mind pedig a tulajdonos önkormányzatok gazdálkodására  jelentette ki az ÁSZ elnöke.
Az okok nagyrészt visszavezethetõk a társasági menedzsment, illetve az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás szabályozási és
mûködési hiányosságaira. E két terület minõségi megújítása egyben
a záloga is lehet a változásoknak mondta Domokos László.
A tulajdonos önkormányzatok
többségükben szabályszerûen látták el tulajdonosi jogaikból fakadó
kötelezettségeiket, ugyanakkor jellemzõen nem éltek a tulajdonosi
joggyakorlás egyéb eszközeivel világított rá az ÁSZ elnöke. Hozzátette: megállapították, hogy az
ellenõrzött öt éves idõszakban 23
társaságnál egyáltalán nem tervezett ellenõrzést a tulajdonos önkormányzat.

A társaságok gazdálkodásának
szabályszerûségét értékelve hiányosságokat tapasztaltak a szabályzatok számviteli törvénynek
való megfelelésében, valamint a
bevételi és ráfordítási adatok különbözõ szempontok szerinti szétválasztásának vonatkozásában 
összegezte Domokos László. Kiemelte: több társaságnál fordult
elõ, hogy a vagyonkezelésbe kapott eszközök nyilvántartása, leltározása szabálytalan volt, számos
társaság esetében nem volt rendben a lakossági díjakat megalapozó önköltségszámítás sem.
Elmondta: az ellenõrzéseik feltárták azt is, hogy a társaságok kétharmada egyáltalán nem rendelkezett
szakmai feladat ellátásának mérésére alkalmas kritériumrendszerrel,
sem az arra vonatkozó elõírással.
Így az elért teljesítmény értékelése
nem történhetett meg teljeskörûen 
emelte ki Domokos László.
A szolgáltatóktól elvárt célok teljesülése érdekében egyértelmû teljesítménykövetelményeket kell állítani a társaságok menedzsmentjével szemben, amit szükséges értékelni is  vetette fel az ÁSZ elnöke,
hozzáfûzve, indokolt a társasági
menedzsment javadalmazását is a
teljesítménymutatókhoz kötni.

kolókat szintén a zöldterület rovására lehetne kialakítani. Mindemellett a rendelkezésre álló területet is
szûkösnek találták a felmérés során. Amennyiben a Berzsenyi út 5.
számú épület felé tartó gyalogjárdát
megtartanák, olyan kevés parkolóhellyel bõvülne a terület, ami gazdaságossági szempontból nem biztos, hogy javasolható. Ennek ellenére a polgármesteri hivatal részletesebben megvizsgálja a lehetõségeket, és amennyiben a környezeti
adottságok biztosítják a feltételeket,
akkor a beruházást szerepeltetik a
közlekedésfejlesztési programjavaslatban.

váth Jácint önkormányzati képviselõ. A városatya intézkedést,
kivizsgálást kért Dénes Sándor
polgármestertõl a csatornahálózat rekonstrukciója és az új
szennyvíztelep átadása óta tapasztalható szennyvízszag megszüntetése érdekében.

mûködõ fõbb technológia egység
közül a komposztálótelep mûködése idõnként jelentõs szagkibocsátást okoz. A különbözõ intézkedések végrehajtása és a technológiai fegyelem betartása a szagkibocsátás jelentõs csökkenését
eredményezték,
megszüntetni
azonban nem tudták. A tisztító környezetének szagterhelése kedvezõtlen légköri viszonyok mellett
válik igazán problémássá. A térségben uralkodó észak-nyugati
légáramlatok mellett a szagkibocsátással érintett lakott terület
idõnként a volt Sörgyártól Ligetvárosig terjed, de a szaghatás legtöbbször csak éjszaka és reggel jelentkezik, amikor szinte áll a levegõ. Ehhez képest jelentõsen roszszabb a helyzet, amikor a tavaszi
idõszakra jellemzõ, északra tartó
légáramlatok a teleprõl keletre és
északra elhelyezkedõ, elsõsorban a
telep közelében fekvõ lakott területeken, illetve az állatmenhely és
a MÁV telephelyen okoznak kelle-

A szennyvíz szag
és bûz néha a
belvárosig is érzõdik
A Sörgyár környékén élõk és
az ott mûködõ cégek alkalmazottainak panaszát tolmácsolta közgyûlési interpellációjában Hor-

Válaszában a polgármester
megerõsítette: a szennyvíztisztító
felõl áradó bûzzel kapcsolatban
már érkezett lakossági bejelentés a
Polgármesteri Hivatalba. Akkor a
szakosztály megkereste a Délzalai
Víz- és Csatornamû Zrt.-ét, és a
társaság megvizsgálta a felvetést.
Tájékoztatójukban többek között szerepel: a Nagykanizsai Térségi Szennyvíztisztító Telep az elmúlt idõszakban megújult, a tisztítási technológia fejlesztése mellett
a tisztítás során keletkezõ szennyvíziszap kezeléséhez korszerû, új
iszapkezelõ rendszert kapott. A
tisztítótelep egészének próbaüzeme július 30-án zárult. A telepen
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metlenséget. A bejelentés azonban
azt is bizonyítja, hogy egyes kirívó
esetekben a komposztálóból eredõ
szag a belvárosban is érezhetõ.
A probléma összetett, kezelése
további vizsgálatokat és intézkedéseket igényel  olvasható a válaszlevélben. Miután a komposztálási folyamat technológiai lépcsõiben kevés beavatkozási lehetõséget látnak, a káros szaghatás csökkentéséhez és a lakossági panaszok elkerüléséhez további, a
komposztálót érintõ munkaszervezési, a szalma  mint alapanyag 
beszállítását és a kész komposzt
ütemezett elszállítását érintõ (egyelõre még fennálló) logisztikai
problémák kezelését tartják hosszú
távú megoldásnak.

Ha a közgyûlés
támogatja, jövõre
felújítják a miklósfai
járdaszakaszt
Közlekedéssel kapcsolatos észrevételében
a
MiklósfaLigetváros közötti járdaszakasz
állapotára hívta fel a figyelmet
és kérte az illetékesek közbenjárását közgyûlési interpellációjában Gábris Jácint városatya. A
gyalogosok és biciklisek panasza
szerint balesetveszélyes rajta a
közlekedés.
Válaszában Dénes Sándor polgármester emlékeztetett rá: a Miklósfára vezetõ gyalog- és kerékpárút 2007-ben készült el. Az átadása
óta eltelt idõben a burkolata több
helyen megrepedezett, emiatt javításra, felújításra szorul. Mindez ismert a polgármesteri hivatal szakosztálya elõtt is, ezért a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési
Csoport szerepeltette a 2016. évi
közlekedésfejlesztési programjavaslat összeállításában. Amennyiben a közgyûlés támogatja a létesítmény felújítását, akkor 2016ban megvalósulhat.

A buszmegállók
felújítása szerepel
a jövõ évi
közlekedésfejlesztési
programtervezetben
A Balatoni út és a Hevesi úti
körforgalom utáni (Fortunánál
lévõ) buszmegálló megrongálódott, balesetveszélyes lépcsõjére

hívta közgyûlési interpellációjában a figyelmet Bedõ György önkormányzati képviselõ.
 Tegyünk lépéseket a buszmegálló biztonságosabbá tételére 
kérte Dénes Sándor polgármestertõl, majd jelezte, hogy a közelmúltban egy idõsebb személy is elesett az adott helyen.
A Balatoni úti autóbuszmegálló
problémája ismert elõttünk  olvasható a polgármester válaszában.  Nem csak a Fortuna melletti szorul felújításra és korszerûsítésre, hanem több megálló is a környéken. Ennek figyelembevételével a polgármesteri hivatal az
igényt szerepeltette a 2016. évi
közlekedésfejlesztési programtervezetben, mégpedig kiemelt szakmai javaslatként. Amennyiben a
testület támogatja, akkor a szükséges beavatkozások a jövõ évben
megvalósíthatóak lesznek. A polgármesteri válaszban tájékoztatásul az is szerepel, hogy a megálló
felújítására az önkormányzat korábban már készíttetett tervet,
amely jelenleg is rendelkezésre áll.

Hogy ne feledjék
horvát gyökereiket
A horvát hagyományõrzés és
hagyományápolás fontosságát
minél fiatalabb korban kell tudatosítani a jövõ generációban.
Éppen emiatt szervezünk a közeljövõben több olyan rendezvényt, amelyekkel, elsõsorban az
ifjúságot szólítjuk meg  mondta
el lapunknak a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Vargovics Józsefné.
Minderrõl minap tartott ülésén
határozott a kanizsai horvát önkormányzat képviselõtestülete. A tanácskozáson döntés született arról
is, hogy a horvát nyelvtanulást is
szorgalmazzák az ifjúságnál. Mint
azt Vargovics Józsefné hangsúlyozta: a talonban lévõ programo-

kat nem csak horvát ajkú fiataloknak, hanem velük közösen szervezik majd  így kapcsolva be õket
az aktív munkába.

Jövõre is lesz
Hétvégi Kollégium
Sikeres volt a pályázat, így bõvülhet is a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat tanfolyama.
A Bogdán János Közösségi Házban tartott szombati rendezvényen
volt, és leendõ diákok, valamint
családjaik is részt vettek. Bogdán
Ferenc még érettségi után is jár
minden szombaton az órákra. Neki,
nagyon hasznos volt a felzárkóztatás. Mint mondta, nem sikerült volna leérettségiznie, ha nem megy el
a különórákra. Bogdán Ferenc még
elmondta: - Az a helyzet, hogy voltak nehézségeim, aztán eljöttem ide
az egyik szombaton, azóta folyamatosan járok, és azóta nincsenek
nehézségeim, azóta tudom teljesíteni a követelményeket az iskolában.
A szombati programon ebéd
után, fafaragó bemutató is volt, valamint több elõadást is meghallgathattak az érdeklõdõk. A fõ cél viszont az volt, hogy bejelentsék: jövõre is folytatódik, sõt bõvül a hétvégi kollégium  számolt be a Kanizsa Televízió Híradója.
 A 2016-os évre is megnyertük
a pályázatot, tehát sikeres pályázatot tudtunk beadni, és 2016-os forrásaink megvannak, tehát tovább
tudjuk folytatni a képzéseket, illetve szeretnénk a kultúrára, a hagyományokra sokkal nagyobb energiát
fektetni, így elvisszük a gyerekeket kirándulásokra, illetve színházakban látogatásokat fogunk tenni
 tudtuk meg Lendvai Ferenctõl a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnökétõl. Hozzátette: az 1998 óta
mûködõ szervezetet a jövõben tovább bõvülõ palettával szeretnék
továbbvinni.
B.E. - Sz.Zs.
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Állami földárverés
Zalában
A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értékesítése Zala megyében 2015.
november 23-án kezdõdik.
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár
fölötti földterületek árverés útján
történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án kezdõdik. Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen
a Mártírok útja 35-39. szám alatt,
míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét
árverési helyszínen, a Nemzeti
Földalapkezelõ Szervezet honlapján, a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján, az árveréssel érintett
földrészlet fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel
egyik feltétele a földrészlet tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem alapján a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a földmûvesek,
a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági
üzemközpontok nyilvántartása
alapján kiállított igazolás megléte,
melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos
egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve valamennyi járási hivatal földhivatali
osztályánál érdeklõdhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal

Elkészült a város
vakbarát honlapja
A nagykanizsa.hu városi
weboldal akadálymentesített
verziója elkészült, segítve a
gyengén látó emberek életét.
Az ikonja a nagykanizsa.hu
kezdõoldal jobb felsõ sarkában került elhelyezésre  adta
hírül a város közösségi oldala.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Egy világ helyett mi voltunk a száj
Tizenhárom kanizsai középiskolás: Dobródi Dóra, Dombóvári
Vivien, Antal Viktória, Kém Veronika, Lovas Dávid, Baj Bianka,
Koczor Boglárka, Kósa Dániel,
Kovács Valter, Gubricza Laura,
Kozó Bence, Cziráki Zsolt, Kopár
Krisztián vett részt a könyvtárban a Nagykanizsai Polgári
Egyesület által immár hetedik
alkalommal megrendezett Ötvenhatos Versünnepén.
Gerey Éva Mostan címû verse is
elhangzott ezen a bensõséges novemberi koraestén. Ezek a forradalom és szabadságharc leverése utáni csakazértis öntudat adta válaszok méltán lehetnek akár a mai
magyaroké is. Erre utalt bevezetõjében Papp János, az NPE elnökhelyettese is: Miért nem a szomorúság jellemzi az 56-ra való emlékezést? Mert ma is, mint akkor, jó

magyarnak lenni. Pár perc múlva
halljuk: mi voltunk a száj / Egy világ helyett. Ma a világtörténelem
eddigi legintenzívebb népvándorlása és Európa szervezett megszállása zajlik. Ám hazánk mondta ki
elsõként a határzár szükségessé-

gét, majd a bevándorlók kötelezõ
befogadási kvótájának elutasítását.
Az a tény pedig, hogy egyre többen követnek minket, azt a megalapozott reményünket erõsíti,
hogy ennek a történetnek a vége
más lesz, mint 1956-ban.

kal. Ausztriából és Csehországból
egy kisebb csoport jött el a találkozóra, míg a lengyelek több százan
voltak az ország különbözõ iskoláiból és plébániáiról (Krakkó, Varsó, Bolszewo, £apsze Ni¿ne stb.).
A napot közös imával zártuk az iskola tornatermében, közben volt
lehetõség gyónásra is.
Másnap délelõtt megnéztük
Krakkó városát; láttuk pl. a várat, a
fõteret, valamint azt az ablakot,
ahonnan Szent II. János Pál pápa
rendszeresen szólt az emberekhez
még krakkói érsek korában. Volt
lehetõségünk szabadon is körbenézni és vásárolni. Ezután elmentünk az Isteni Irgalmasság Bazilikába, amely Szent Fausztina nõvér
kolostora mellett épült. Modern,

de nagyon letisztult épület, ahol a
magyaroknak is van egy kápolnájuk az altemplomban.
Miután visszaértünk a városnézésbõl, szentmisén vettünk részt, majd
elkezdõdött mindenki kedvence, a
Christian Party. Egy nagy közös mulatságról van szó, ahol a fiatalok
együtt táncolnak úgy, hogy különbözõ koreográfiákat is tanulnak közben. Ez lengyel piarista hagyomány,
szerzetesek és világiak találják ki a
táncokat ismert dallamokra.
Elérkezett az utolsó nap. Szomorúan váltunk el egymástól, hiszen nagyon jó közösség alakult ki
közöttünk, izgalmas programokon
vehettünk részt, és nagyon sok új
barátot szereztünk. Könnyen öszszeismerkedünk a más magyar pi-

Az inkább regényíróként ismert
Kenneth Klára verssorai  Bolsevista bitangok hada / Nemzetgyilkossá
váltak! / Ezt a vért nem mossa le /
Évezredek ítélõszéke - éppúgy a szívekbe találtak, mint Faludy György
befejezõ kérdése: S van-e választás /
a hét hájjal megkent / tömeggyilkos
moszkvai banditák / s Washington
gyáva, rothadástól gennyes hülyéi
közt, / míg ilyen a világ?
A versünnep vendége, Nagy Ottó, a gépgyáriak tüntetésének szervezõje szólt arról a keserû tapasztalásukról, hogy a Nyugat akkor is
elárulta Magyarországot. Amerika
bíztatta, hitegette a forradalmárokat, de esze ágában sem volt felrúgni a jaltai világrendet. A nyugalmazott villamosmérnök ezután
kézfogással adta át a fiatalok megérdemelt könyvutalványát. Az
NPE következõ rendezvényére, a
január 1-jei Petõfi ünnepre történõ
invitálással fejezõdött be az este.
Kanizsa

Mi az
az SMP?
Nagykanizsáról 25 diák vett
részt a krakkói Piarista Fiatalok
Találkozóján (Spotkanie M³odzie¿y Pijarskiej  SMP) október
9-11. között. Az öt magyarországi gimnáziumból mintegy kilencven fiatal és hét tanár (köztük
három szerzetes) indult útnak,
hogy találkozzanak lengyel, cseh
és osztrák társaikkal. Az alábbiakban egy diák és egy szerzetes
beszámolóját olvashatjuk az eseményrõl.
A kora reggeli indulás után Budapesten csatlakoztak hozzánk a
mosonmagyaróváriak, akikkel már
útközben nagyon jól összehangolódtunk. A diákok sokat beszélgettek a piarista életrõl, sokat énekeltek együtt.
Majdnem egyszerre érkeztünk
Krakkóba a másik magyarországi
busszal, amely a szegedi, kecskeméti és váci csoportot szállította.
Érkezés után mi, magyarok egy
közös énekpróbán vettünk részt,
ahol összeénekeltük azt a dalt (Sillye Jenõtõl a Múlnak az évek címût), amellyel a többiekhez hasonlóan bemutatkoztunk a megnyitó ünnepségen. Ott találkoztunk
elõször a más nemzetiségû diákok-

arista iskolákból érkezett társainkkal, de a nyelvi különbség ellenére
a lengyelekkel is tudtunk kommunikálni, fõként angolul, de néha
jelbeszéddel is. Azóta még jobban
látjuk, hogy milyen fontos idegen
nyelveken tanulni! Kiderült, hogy
a földrajzi távolság ellenére milyen sok közös élményünk van, hiszen mindnyájan Kalazanci Szent
József családjának tagjai vagyunk.
Már a hazaút során bejelölgettük
egymást a Facebookon. Nagyon
várjuk már a nyári együttlétet,
amely a krakkói nemzetközi katolikus ifjúsági világtalálkozóhoz
fog kapcsolódni (2016. július 25. 
augusztus 1.).
Borsos Fanni
Böszörményi Géza SchP
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Az év civil önkéntese díjra

Civil Kerekasztal - Felhívás
A Nagykanizsai Civil Kerekasztal felhívással fordul Nagykanizsa polgáraihoz és civil közösségeihez, hogy az általa alapított Köszönet Napján átadásra kerülõ civil díjak odaítélésében ajánlásával segítse munkáját.
A Köszönet napja a Civil Kerekasztal közösségei által szervezett bensõséges
összejövetel. Ennek keretében az alapító szervezet visszaemlékezik az elmúlt
esztendõ legjelentõsebb civil megmozdulásaira. Az ünnepség keretében a szavazatok alapján megválasztott legaktívabb civil személyeknek Az év civil önkéntese-, és Az év civil embere-, a legtöbb, és legjelentõsebb civil tevékenységet
végzõ csoportnak pedig Az év civil közössége erkölcsi díjakat adja át. Ekkor
köszöni meg az alapító a nagykanizsai civil klubokat-, egyesületeket-, szervezeteket, civil megmozdulásokat legnagyobb mértékben támogató személyeknek és
közösségeknek a munkáját, szponzori-, mecénási tevékenységét, és adja át számukra A civilek mecénása-, valamint A civilek szponzora erkölcsi díjakat.
Az év civil embere díjat az a személy kapja, aki az adott esztendõben a legaktívabb, példa értékû civil közösségi munkát végezte.
Az év civil önkéntese díjat az a személy kapja, aki az adott esztendõben a legaktívabb, legáldozatosabb, példát adó civil önkéntes munkát végezte.
Az év civil közössége díjat az a szervezet kapja, aki az adott esztendõben a
legaktívabb, legtöbb, példa értékû civil közösségi munkát végezte.
Az év civil fiatalja díjat az kapja, aki az adott esztendõben a legtöbbet tett civil közösségéért, kortársaiért, a nála idõsebbekért, aki áldozatkész tevékenységével, példamutatásával bizonyítja, hogy a civil munkában lehet számítani a fiatalokra is.
A civilek mecénása díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendõben a civil szervezetek segítésére a legnagyobb ellenszolgáltatás nélküli támogatást adta.
A civilek szponzora díjat az a személy vagy közösség kapja, aki az adott esztendõben a civil szervezetek segítésére a legaktívabb szponzori tevékenységet
fejtette ki.
Kérjük, jelölésével segítse elõ, hogy a díjakat az arra legérdemesebbek kaphassák meg. Ajánlattételét november 30-áig adhatja le személyesen a Civil irodán (Halis István Könyvtár alagsora), vagy a civiliroda.eu honlapon a Köszönet
Napja menüpontban, E-mailben a civilkerekasztal@gmail.com címen, vagy a Civil Kerekasztal Egyesület Facebook oldalán.
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Újabb 13 ezer sikeres pályázat mosógépcserére
Újabb 13 ezer pályázó részére kezdõdött meg az elmúlt napokban a kedvezményes mosógépcseréhez szükséges támogatói okiratok kézbesítése  tájékoztatta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az
MTI-t.
A pályázók a dokumentum
megküldésérõl e-mailben kapnak értesítést. A vásárlásra a támogatói okirat kézhezvételétõl
számítva 60 nap áll rendelkezésükre  hívja fel a figyelmet az
NFM.

A kedvezményes mosógépcsere
akciót júliusban indította el az
NFM az Otthon Melege Program
keretében. A pályázaton magánszemélyek jelentkezhettek vissza
nem térítendõ támogatásra, amelyet energiatakarékos mosógépek
vásárlásához kaphatnak. A nagy
érdeklõdés miatt a minisztérium
az eredetileg tervezett 500 millió
forintos keretet 2 milliárd forintra
emelte.
A szaktárca közlése szerint hamarosan befejezõdik a kedvezményes mosógépcserére benyújtott 44 ezer pályázat feldolgozá-

sa, a mostaniakkal együtt már
több mint 23 ezer bírálata zárult
le.
A pályázók folyamatosan
kapják kézhez elektronikus formában, a pályázati portálon keresztül az energiatakarékos mosógépek megvásárlásához szükséges támogatói okirataikat,
amelyeket nem szükséges kinyomtatni, elegendõ a pályázati
azonosító és a pályázatban
megadott személyazonosításhoz
szükséges adatok birtokában
valamelyik regisztrált kereskedõhöz elmenni.

A közel 15 milliárd forint keretösszegû Otthon Melege Programnak köszönhetõen több mint 85
ezer háztartás energiahatékonysága
javul és jelentõs mértékben csökkennek a családok rezsiterhei. A
nyertes háztartások éves szinten
akár 12 ezer forintot is megspórolhatnak a víz- és az áramszámlán a
mosógépcserével  ismerteti közleményében a szaktárca.
Az újabb sikeres pályázók listája november 5-tõl elérhetõ a pályázati portálon (https://mgcs2015.nfsi.hu/).
MTI - Kanizsa

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Megvalósulhatnak a kanizsai álmok,
vallja Dénes Sándor polgármester

A vidék fejlesztésének kulcsa a
vidéki városok fejlõdése. A fõ célunk a gazdaságfejlesztés és a
munkahelyteremtés. A Modern
Városok program keretében aláírt együttmûködési megállapodás is ezt szolgálja.
De mik is ezek a fejlesztési célok?

Az iparterület fejlesztése a munkahelyteremtõ tõkebefektetés legfontosabb közvetlen fizikai elõfeltétele, az ipari üzem megépítésére
és üzemeltetésére alkalmas, közmûvel ellátott, közúttal feltárt építési terület. A déli elkerülõ út megépítése szintén óriási jelentõségû
városunk számára. Ez az út összeköti a déli iparterületet, a vasúti

Nagykanizsán a HÕSÕK!
A Kanizsai Kulturális Központ már évek óta arra törekszik, hogy
rendezvényeivel minden korosztálynak és az alternatív zenei stílusok kedvelõinek is kedvezzen. Éppen ezért november 21-én, szombaton este 21 órakor a Medgyaszay Házban hazánk egyik legkedveltebb hip-hop zenekara, a HÕSÖK fog koncertet adni.
Az együttes két frontembere, Eckü és Mentha szívhez szóló szövegeik mellett élõzenekarukat is magukkal hozzák, így a fergeteges
hangulat garantált!Az alapvetõen Veszprémhez köthetõ hip-hop formáció 14 éve tevékenykedik a kortárs hazai rapzene színpadán. A
csapat az évek alatt bejárta fellépéseivel az országot, minden nagyobb hazai fesztiválon szerepeltek már.Több száz koncerttel a hátuk mögött hallhattuk õket többek között a soproni Volt Fesztivál
nagyszínpadának nyitó produkciójaként is.
Rajongóknak a részvétel kötelezõ, de a szervezõk szeretettel várnak minden kikapcsolódni és szórakozni vágyót november 21-én, 21
órakor a Medgyaszay Házba!

pályaudvart az északi iparterülettel
és az M 7-es autópályával. Ezzel a
belvároson jelenleg átmenõ teherforgalmat megszüntetjük.
Nagykanizsa Magyarország Adriai kapuja
Az új munkahelyek létrehozását
eredményezõ befektetések megvalósulásához nélkülözhetetlen az a
modern város által nyújtott urbanizációs háttér, amely a lakosság és a
befektetõk számára maradéktalanul biztosítani tudja a vonzó városi környezetet, amelyben jó dolgozni és élni. Ennek keretében
megépül egy multifunkcionális
sport és rendezvénycsarnok, amely

nemcsak infrastruktúrát biztosít a
város sportéletének, hanem Nagykanizsa kulturális kínálatát is színesíti. Valamint, egy ötvenméteres
fedett úszómedence, amely világversenyek megrendezésére is alkalmas lesz, s egyben a tanulóifjúság és a felnõtt generációk egészség megõrzését is szolgálja.
A Mura Programon belül városunk potenciális térségi, turisztikai
szerepét kívánjuk bõvíteni. A fõ
célunk, hogy használjuk ki Nagykanizsa országos jelentõségû gazdaságfejlesztési lehetõségeit, kedvezõ adottságait a város, a térség
és az ország érdekében. Azt szeretnénk, hogy Nagykanizsa virágzó
ipari, kereskedelmi és kulturális
központ, vonzó és befogadó város
legyen Magyarország délnyugati
kapujában.
Modern Városok Lapja 
Kanizsa

Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzatának módosítása
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése rendezés alá vonta a hatályos
rendezési terv alábbi területeit:
- A 13 409 és 13 422/12 hrsz-ú ingatlanokat érintõ földgázvezeték nyomvonalának pontosítása
- Az egykori Thury György sportpálya területfelhasználásának kereskedelmiszolgáltatót gazdasági rendeltetésre történõ módosítása, a Petõfi utca szabályozási szélességének csökkentése
- Romlott-vár környékén a különleges rendeltetésû övezet területének bõvítése.
- Fiatalkorúak javítóintézetétõl északra (4918/11 hrsz.) a különleges, intézmény
rendeltetés kereskedelmiszolgáltató gazdasági rendeltetésre történõ módosítása.
- Elektromos ellátó-hálózat kialakításáról szóló egyedi döntés lehetõségének
HÉSZ-ba történõ rögzítése.
- Az egykori Thury György laktanya beépítetlen területén multifunkcionális
sportcsarnok elhelyezését biztosítva a terület rendeltetésének és szabályozásának módosítása.
- Teleki-Tavasz-Szekeres utcák és a 2544 hrsz.-ú út által határolt tömb területén az övezeti határ módosítása.
- Magyar- Garay- Sikátor- Dózsa utcák által határolt tömbben a 428 hrsz.-ú ingatlanon lévõ hátsókert mértékének csökkentése.
- A nagykanizsai téglagyár melletti, Csengery utca 3797/2 hrsz.-ú telephely szabályozásának módosítása.
- Falusias lakóterületen a 400 m2-nél kisebb telkek esetében a beépítettség
megengedett legnagyobb mértékének felülvizsgálata.
- Szennyvíztisztító teleptõl délre ipari gazdasági övezet kijelölése.
A tervdokumentáció módosítását az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. készített el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerint partnerségi egyeztetést a lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel valamint az egyházakkal kell lefolytatni.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 152/2015. (VII. 15.) számú határozatával elfogadott partnerségi egyeztetési szabályzat 1. b.) pontja értelmében: Egyes meghatározott tömbök területére, valamint a HÉSZ egyes elõírásainak módosítására készülõ településrendezési eszközök esetén a partnerségi
egyeztetés résztvevõit egyenként nem kell megkeresni, õket és a lakosságot a
városi honlapon és a városi médiákban (Kanizsa TV, Kanizsa Lokálpartióta Hetilap) közzétett hirdetmények útján a 314/2012. Korm. rendeletben elõírt kötelezõ egyeztetési eljárással egyidejûleg kell tájékoztatni és lehetõséget adni észrevételeik megtételére.  A fentiek alapján a módosított terv 2015. november
20-ig kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában, ahol munkanapokon megtekinthetõ.
A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a városi fõépítésznek címzett levélben jelezhetik. (Levélcím: Polgármesteri Hivatal Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. )
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Álláspályázat - Nagykanizsai
Turisztikai Hivatal és Információs Iroda
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) pályázatot hirdet a Nagykanizsai Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform
- Nagykanizsa) (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ) irodavezetõi (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: irodavezetõ.
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, Erzsébet tér 21.
Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Tourinform - Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.) vezetésével kapcsolatos teendõk ellátása, különösen a névhasználati kézikönyvben szereplõ feladatok: információadás, a turisztikai kereslet és kínálat
közvetítése, adatgyûjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA), kiadványterjesztés, turisztikai marketing feladatok, pályázatfigyelés, pályázat készítés, kezdeményezõ, koordináló szerepvállalás helyi rendezvények, események létrejöttében, szervezésében.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú végzettség, legalább 3 éves szakmai gyakorlat,
legalább egy idegen nyelv (angol vagy német) középfokú ismerete (nyelvvizsgával igazolt), számítógépes alapismeret (Word, Excel, PowerPoint, Internet), magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, 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. kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetõi megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,
5. a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
6. 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 a Humán Bizottság meghallgatásán kell bemutatni.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2016. január 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
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: Tourinform - Nagykanizsa irodavezetõ
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. elõírásainak megfelelõen a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzata Közgyûlésének Humán Bizottsága a pályázók személyes meghallgatásával - véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Közgyûlése, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A magasabb vezetõ kinevezéséhez a Magyar Turizmus Zrt. hozzájárulása szükséges.
A magasabb vezetõi pályázat eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A
pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlés munkatervében szereplõ decemberi
soros ülése, legkésõbb 2015. december 20.
A pályázati hirdetmény közzétéve:
- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) Internetes oldalán
(elérhetõ: www.nki.gov.hu közszolgálati állásportál)
- Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályáztatóval kapcsolatban további információ a www.nagykanizsa.hu honlapon szerezhetõ.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

FOTOVOLTAIKUS RENDSZER KIALAKÍTÁSA A KANIZSAI
DOROTTYA KÓRHÁZBAN
Összhangban a hazai és a EU-s energiapolitikával a Kanizsai Dorottya Kórház célkitûzése a környezeti szempontok érvényesítése
a gazdasági fejlõdésben. Ennek feltétele a megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, ezért határozta el,
hogy az intézmény épületeinek villamosenergia igényeit a jövõben
megújuló energiaforrással kívánja részben fedezni. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg 134,68 millió forint európai uniós támogatás segítségével.
Jelen projekt keretében a számos lehetõség közül a napfény energiatartamát, mint megújuló energia hasznosítását tûzte ki célul az intézmény vezetõsége, mivel a helyi adottságok ennek a felhasználását teszik lehetõvé a leginkább, így a fejlesztés eredményeként a jövõben a
Kanizsa Dorottya Kórház villamosenergia részbeni igényét egy fotovoltaikus napelemes kiserõmû fogja kielégíteni.
A projekt közvetlen célja a kórház számára költséghatékony mûködési
környezet megteremtése, mely a Kanizsai Dorottya Kórház mûködési
költségeit jelentõsen csökkenti, versenyképességét feltétlenül tovább
erõsíti. Ugyan csak közvetett eredményként lehet számolni, de kitûzött
célként is említhetjük az intézmény falai között gyógyuló betegek, valamint a város lakosságának környezettudatosságra nevelését is.
A tárgyi projekt keretében a kórház összesen 185,75 kWp panel összteljesítménnyel (180 kWA inverter csatlakozási teljesítménnyel) valósított meg napelemes kiserõmûvet, amely a kórház több épületének tetõszerkezetein kerültek kihelyezésre.
A megvalósított rendszer éves energiahozama 201.111 kWh/év, mely az
éves villamos energia igény kb. 10%-át fedezi. Ezen villamos energia
megtakarítás 187,9 t/év üvegházhatású gáz csökkenést eredményez.
A projektrõl bõvebben információt az intézmény honlapján a
http://www.nkkorhaz.hu/ oldalon találhat.
További információ kérhetõ:
Dr. Brünner Szilveszter, fõigazgató fõorvos
Elérhetõség (titkarsag@nkkorhaz.hu)

ÁLLÁS
Nagykanizsai villamos motor tekercselõ cég keres, azonnali
kezdéssel tekercselõ és beillesztõ gépek kezelésére kollégát, egy
mûszakos munkarendbe.
Szakmunkás végzettség, okj, mûszerész végzettség és gyakorlat
elõnyt jelent!
Vidékieknek bérlet térítés! Próbaidõ után kafeteria!
Jelentkezni az irodamabe@gmail.com címre küldött önéletrajzzal,
vagy telefonon munkaidõben: 0630/546-3815-ös telefonszámon lehet.

ÁLLÁS
Nagykanizsai villamos motor tekercselõ cég keres, azonnali
kezdéssel operator kolléganõket, egy mûszakos munkarendbe,
munkaidõ: 7.00-15.30-ig.
Szakmunkás végzettség, ipari gyakorlat elõnyt jelent!
Vidékieknek bérlet térítés! Próbaidõ után kafeteria!
Jelentkezni az irodamabe@gmail.com címre küldött önéletrajzzal,
vagy telefonon munkaidõben: 0630/546-3815-ös telefonszámon
lehet."
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Fotók: Halász Gyula

A színvonal miatt nem kellett csalódni

Idén új idõpontban, november
elsõ hétvégéjén rendezték a Kanizsa Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztivált. Amint azt a
programokból és a jegyárakból
elõre sejteni lehetett a hazai
együttesek mellett egy világsztár
nem tudja sikeressé tenni a kétnapos rendezvényt. Akik viszont
ott voltak a koncerteken, azoknak nem kellett csalódniuk a
színvonal miatt. Remek produkciókat hallgathatott a közönség a
fesztiválon.
A hagyományoknak megfelelõen ezúttal is az Életünk Országos fotókiállítással kezdõdött
a jazz fesztivál, amit nyugodt
szívvel nevezhetünk úgy, mint a
kezdetekben, jazz-hétvégének. A
rangos fotókiállítás altémája a
jazz volt, ami jó kapcsolatot jelentett az esti koncertekhez. A
nyitó elõadást a Kanizsa Big
Band adta. A Vendégségben a
Kanizsa Big Bandnél szisztémára rendezett program vendége
László Attila (gitár) a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem
adjunktusa volt. A remek repertoárban számos közismert jazzsláger mellett László Attila szerzeményét a Doktor Q-t is bemutatta a kanizsai együttes. A dinamikus, fiatalos hangszerelésû
szerzemények szólóit László Attila, Billege Barnabás, Cseke
Dániel, Dér Dávid és Hír Mihálytól hallhattuk. A következõ
koncertek már a vokális jazz jegyében teltek. Ennek a blokknak
az elsõ fellépõje a Szõke Nikoletta Quartet volt. A zalaegerszegi születésû Szõke Nikoletta 
mint már annyiszor  most is bizonyította, hogy nem véletlenül

tartják az egyik legjobb jazz énekesnek hazánkban. Nemzetközi
sikerei pedig nem csak Európában, hanem Japánban is tiszteletreméltóak. Zenekarában Szakcsi
Lakatos Róbert frenetikusan
zongorázott, némileg illegalitásban (takarva a következõ koncertre beállított orgonától). A ritmusszekciót alkotó Barcza Horváth József (bõgõ) és a doboknál
játszó Balázs Elemér impulzív
játéka jól harmonizált Szõke Niki érzelem gazdag elõadásmódjával. Igazán méltó felvezetése
volt ez a világhírû Kurt Elling
koncertjének. A Grammy-díjas
énekest a világ legjobbjai között
tartják számon és nem csak a kritikusok, hanem a közönség is. Al
Jarreau és Bobby McFerrin mellett a legismertebb férfi jazzénekes. Akik kevésbé ismerik,
azonnal Frank Sinatrához hasonlítják, pedig más. Például a dala-

iban a scattelésben és sajátosan
kifejlesztett vocalese stílusban is
eltér a világhírû slágerénekestõl.
Kétségtelen ugyanakkor, hogy
az édes-bús hangzásában, sár-

mjában és a kifogástalan öltözködésben szembetûnõ a hasonlatosság. Kurt Elling koncertjének
apropója az az európai lemezbemutató turné, amely során kilenc
országban mutatja be új albumának zenei anyagát a Passion
World-öt. Ebbõl az anyagból kapott egy koncertre való ízelítõt a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Központ színháztermét megtöltõ
publikum. Kurt Elling egy meglepetéssel is készült ez alkalomból, hiszen színpadra szólította
Szõke Nikolettát, akivel egy közös duó-produkcióval tették felejthetetlenné az estét. Az amerikai énekes billentyûse a fiatal
Stu Mindeman volt, aki zongorán
és orgonán is kiválóan játszott.
Clark Sommers bõgõs talán a

fesztivál egyik legvisszafogottabb klasszikus bõgõjátékát hozta, teljesen alárendelve magát a
lírai daloknak. A doboknál a fe-

kete Ulysses Owens Jr. hozott
felszabadult vidámságot a mûsorba. A középgenerációhoz tartozó John McLean (gitár) improvizációival Kurt Elling mellett

az együttes legjobbja volt. A hálás közönségnek ráadásként még
egy szóló improvizációt is bemutatott Kurt Elling, aki miatt
nagyon sokan érkeztek Budapestrõl, Zalaegerszegrõl és más
vidéki városokból.
Szombaton kamarakoncertekkel folytatódott a jazz és világzenei fesztivál. A fizetõképes kereslethez mérten borsos áron kínált
koncerteket ismét csak a színházteremben tartották, ami szakmai
hibának számít az évtizedek óta
jazz-zel foglalkozó kulturális
szervezõk részérõl. Mind a zenészek és mind a közönség számára
kínos volt a kongó színházterem.
Egy csipet figyelmességre lett
volna szükség, ahhoz, hogy a kamaraterembe vigyék a szombati
programot és egészen más hatást
értek volna el vele. A koncerteket
az 1705 nevû zenekar kezdte,
akik szintén lemezbemutató kon-

certet adtak. A Zone címû albumon az együttes saját kompozícióit mutatta be. A fesztivál talán
egyik legfiatalosabb, legizgalmasabb koncertjét adta a Kaltenecker Zsolt (billentyû), Piri Béla
(bõgõ) és a Dés András alkotta
trió. A fesztivál záróhangversenyét a Trió Squelini trió és két
olaszországi vendégmûvésze adta. A mûsor során változatos felállásban hol trió, hol duó, hol pedig quintet formációkban játszottak a világzene és a kortárs jazz
stílusait ötvözõ zenekar tagjai. Le
a kalappal elõttük! Ragyogó koncerttel zárták a fesztivált, ami
idén is bõven szolgálhat tanulságul.
A tanulságok sora pedig elég
bõ. Ahogyan Deák is fogalmazta, a rosszul gombolt mellényt
újra kell gombolni. Nagyon alapos elemzésre van szükség ahhoz, hogy a jazz fesztivál léket
kapott hajóját megmentsék,
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megmentsük mi kanizsaiak.
Nem csak a saját véleményemet
tolmácsolom akkor, amikor hiányolom az átfogó marketingmunkát a fesztivállal kapcsolatban és itt nem kizárólag a PR-ra
gondolok, hanem olyan kutatásokra (például Veszprémben a
Pannon Egyetem hallgatóit is
bevonják, bevonták) ami kiterjed többek között az árérzékenység vizsgálatra is. Utánanéztem,
hogy a közelmúltban milyen
koncertek, fesztiválok és milyen
áron kerültek megrendezésre.
Például a kanizsai fesztivállal
egy idõben tartott Szegedi Jazz
Napok lehet egy viszonyítási
alap. Ott az erõsebb programok
napijegye 3500 Ft volt, míg a
kétnapos bérlet ára 5500 Ft-ba
került. A Budapesten tartott
Chick Corea koncertet már 3500
Ft-tól meg lehetett nézni, míg a
soron következõ Oregon Band
koncertje már 4100 Ft-tól elérhetõ. Ezen kívül a fõvárosban

több olyan nemzetközi összeállítású jazz együttes lép fel, ahol
1000-1500 Ft a jegyár. Valahol
például ingyenes. Tudomásul
kell venni, hogy Magyarországon a nyári idõszakot leszámítva
a fõváros jazz-élete dominál.
Minden héten világsztárok lépnek fel, és a budapesti jazz klubok is a bõség zavarával küzde-

nek. Az óriási kínálat mellett
szinte lehetetlen küldetés vidéken komoly jazz fesztivált rendezni. Ahhoz olyan ikonikus világsztárok kellenek minden napra, akik még nem léptek fel Magyarországon vagy csak ritkán,
és képesek áttörni azt az ingerküszöböt, amiért megéri Nagykanizsára elutazni. Megfonto-

34. Életünk Országos Fotópályázat

lásra érdemes az is, hogy a fõváros helyett Nagykanizsa 100
km-es körzetére kellene a reklámkampányt összpontosítani.
Érdemes még számba venni az
elmúlt 10 év szponzori támogatásainak lenullázódását és annak
okait, mert ez komoly hatással
lehet a késõbbi jegyárak alakulására.
A Kanizsai Kulturális Központ munkatársaira viszont rengeteg teher hárul és biztos vagyok benne, hogy ebben a fesztiválban is nagyon sok munkájuk fekszik. Köszönet érte, de
ahhoz, hogy a növekvõ elvárásoknak meg tudjanak felelni segítségre van szükségük. Félreértés ne essék. A Kanizsai Nemzetközi Jazz és Világzenei Fesztivál nem csak egy a zenei rendezvények között, hanem komoly lehetõség a városmarketingre.
H.Gy.
mû képéért. II. díjat Molnár Ferenc
budapesti fotós Bari Janó címû fotósorozata kapta. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város díját Mikó István budapesti fotós Pircsi címû képe érdemelte ki. Különdíjban részesült: Dominko Miran  Lendva.
Oklevelet kapott Ligeti László 
Baja és Kiss Imre  Pécs.
Jazz altémában: oklevélben részesült Kis-Bankné Kondákor Ma-

Fotók: Bakonyi Erzsébet

az elmúlt több mint 40 évben
Nagykanizsa neve összeforrt a
jazzfesztivállal, és Zala megye
egyik legjelentõsebb nemzetközi
kulturális rendezvényévé vált. Így
azzal, hogy néhány esztendeje ez
a két közösség és két mûvészetikulturális esemény egymásra ta-

11

Idén 34. alkalommal hirdette
meg a Kanizsai Kulturális Központ és a Kanizsa Fotóklub az
Életünk Országos Fotópályázatot. A felhívásra 46 alkotó 270 fotót küldött, melyekbõl az Eiffert
János, Markovics Ferenc és Módos Gábor fotómûvészek által alkotott zsûri 32 fotós 67 képét választotta ki. A HSMK Õsze András galériájában megrendezett
kiállítást Dénes Sándor polgármester nyitotta meg.
Beszédében a fotópályázat
egyik altémája, a jazz zene és a
mûvészeti ágak együvé tartozását
emelte ki.  Már szerteágazó hagyományt mutat fel az  folytatta,
hogy a kanizsai jazzfesztivál nem

zenével, hanem rangos képzõmûvészeti látványossággal nyílik, hiszen a fotópályázatra beérkezett
legjobb alkotásokat hosszú évek
óta ilyenkor mutatják be a nagyközönségnek.
Mindennek az állításnak az a
tény teremtheti meg az alapját,
hogy  egyik oldalról  a Kanizsai
Fotóklub már az 1960-as évek elején, vagyis több mint 50 éve hirdette meg elsõ alkalommal az Életünk
Országos Fotópályázatot. Ami önmagában is jelzi, hogy a fotómûvészet Nagykanizsán mélyen gyökerezik és valóban komoly múltra tekinthet vissza az 1956 óta mûködõ
klub tevékenysége.
A másik ágát e szerteágazó hagyománynak a jazz jelenti, hiszen

lált, és összefonódott, valóban egy
szerteágazó hagyomány bontakozott ki, ami jelképezi azt, hogy az
életünk milyen gazdag és milyen
összetett  zárta gondolatait a városvezetõ.
A megnyitó beszédet követõen a
díjakat Eifert János fotómûvész és
Dénes Sándor polgármester adta
át. Fõtémában az I. díjat Varga Szilárdnak a Kanizsa Fotóklub tagjának ítélte oda a zsûri Bábmester cí-

rianna  Kaposvár, Albert Béla 
Kiskunfélegyháza, és Koncz Dezsõ  Budapest. A Göbölös Fotó
díját szintén a budapesti Molnár
Ferenc kapta.
Az ünnepségen közremûködõ
Gayer Mátyás, Grazban élõ kanizsai jazz zongorista és Kristina
Trezune elõadása már a jazzfesztivál hangulatát idézte meg.
B.E.
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Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.
Tel.: 0693/311-468 fax: 0693/310-465
e-mail:hsmkig@kanizsaikultura.hu
www.kanizsaikultura.hu
34."Életünk" Országos Fotókiállítás. Megtekinthetõ: december 4-ig.
November 19., 26. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 0-3 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160847. Részvételi díj: 700 Ft/család.
November 13., 27. 18 óra
GÉMKAPOCS TÁRSASJÁTÉK
KLUB
A klub DÍJTALAN! Vezeti: Temesi
Róbert és Szûcs Sándor. További információ: 0630/283-2511.
November 14. 16.30 óra
"SZERESSÉTEK A NÓTÁKAT!" - A 15 éves Tüttõ János
Nótaklub mûsora. Kísér: Szalai Antal, Liszt Ferenc-díjas prímás és világhírû cigányzenekara. Vendégmûvész: Nánássy Lajos Életmû-díjas
elõadó. Belépõdíj: 2200 Ft.
November 16.
A 250 éves Piarista Gimnázium Jubileumi Ünnepi Patricíniumi Hetének keretében: A KALÁKA
EGYÜTTES KONCERTJE
A belépés DÍJTALAN!
November 18. 18 óra
TÁRSTALÁLÁS MESTERFOKON  Kánya Kata elõadása.
Belépõdíj: 1 800 Ft
November 19. 17.30 óra
KANIZSÁRÓL INDULTAM.
Vendég: Fügedi-Bognár Kinga
rendõrségi szóvivõ.
November 19. 19 óra
DUMASZÍNHÁZ
NAGYKANIZSA
Humorkabaré visszatér 2. - Hadházi
László önálló estje. Mûsorvezetõ:
Bellus István. Belépõdíj: 3 100 Ft.

November 15. 9-13 óra
BÖRZE - TÉLI
GYERMEKRUHA ÉS JÁTÉK
Használt baba és gyermekruhák (014 éves korig), cipõk, játékok, babafelszerelések, kiegészítõk vására
és cseréje. A belépés DÍJTALAN!
November 21. 21 óra
HÕSÕK KONCERT. Belépõdíj: elõvételben: 1000 Ft, a helyszínen: 1300 Ft.

November 14.
CSALÁDI - JÁTSZÓ - TÁNCHÁZ
16.30 Kerekítõ foglalkozás (3 éves
korig). 17.00 Gyermek táncház. 18.00
Kézmûves foglalkozás. 19.00 Felnõtt
táncház. Belépõdíj: 500 Ft, mellyel
mindegyik program látogatható.
November 21. 18 óra
SZÉPKORÚAK TALÁLKOZÓJA ÉS KATALIN-BÁL
November 21. 16 óra
DARTS VERSENY A BAJCSAI
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

2015. november 12.

Az élet szépségét hirdetõ kiállítás
a Kanizsai Dorottya Kórházban

Fotók: Bakonyi Erzsébet

37.qxd

Egy nem megszokott rendezvény helyszíne volt a Kanizsai
Dorottya Kórház tanácsterme. A
25 év képekben Zalai Nemzetközi Mûvésztelepek 1990-2015
címû kiállítás megnyitójára
gyûltek össze az egészségügyi intézményben.
A megjelenteket Drávecz-Egyed
Enikõ, a Zaláért Egyesület ügyvezetõ elnöke köszöntötte. A november 25-ig látogatható tárlatot dr.
Brünner Szilveszter, a kórház fõigazgatója nyitotta meg.
 Egy mûvészeti kiállítás többek
között arra hivatott, hogy színt vigyen
a hétköznapok rohanásába  utalt a
Zalai Nemzetközi Mûvésztelepek
szellemi üzenetére a fõigazgató, hiszen Zala megyében már a nyolcvanas évektõl élénk volt a mûvésztelepi
tevékenység. A Makovecz Imre által
tervezett faluházakhoz és más közösségi létesítményekhez szobrászmûvészek vezetésével köztéri alkotások
készültek az alkotótelepeken. Ennek
a programnak a szellemi bázisán szü-

letett meg a Zalai Nemzetközi Mûvésztelepek gondolata, és 1990-ben
megnyílt a lehetõség a határon túli
magyar mûvészekkel a közös alkotásra. Így indult az elsõ mûvésztelep,
amelynek tagjai határon túli magyar
mûvészek voltak.

Az európai gondolat jegyében azóta Zalában augusztus elsõ két hetében rendszeresen együtt dolgoznak
magyar, román, szerb, horvát, szlovén, ukrán, osztrák mûvészek. Több-

ször vett ezeken részt Kanadában,
Svédországban élõ magyar és svédországi finn mûvész is. A programhoz a megyei és a kistelepülések önkormányzatai adták a biztos hátteret.
Fogadták a festõket, biztosítva részükre az alkotáshoz szükséges körülményeket. Kiállításokat rendeztek
nekik különféle helyszíneken, találkozókat a község lakosságával. Munkáikat bemutatták Pécsett és Budapesten, Tatabányán, Bécsben, a Collegium Hungaricumban is. És a hagyományoknak megfelelõen megrendezett záró kiállításra 2015-ben is
Nagykanizsán, a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban került sor.
Végezetül azt kívánta munkatársainak Brünner Szilveszter fõigazgató, hogy az alkotások elõtt megállva próbálják meg elfelejteni a napi
nehézségeket, a betegek szenvedéseit, az embert próbára tevõ problé-

mákat. Lássák meg a mûvekben az
élet szépségét, a derût, még akkor is,
ha a kép témája esetleg mást sugall.
B.E.

A legnagyobb földrész pénzeivel
Ezúttal az Ázsiai országok pénzei, bankjegyei és bélyegei címmel
rendezte a HSMK és a Magyar Éremgyûjtõk Egyesületének Nagykanizsai Csoportja aktuális összejövetelét a gyûjtõk és érdeklõdõk számára a már jól megszokott keretek között.
A kiállítás megnyitóján Gelencsér Gábor tanár és újságíró mutatta be röviden a Föld legnagyobb és legnépesebb kontinensét, mely ezen mivoltában természetesen a különbözõ pénzeket, bankjegyeket is ontotta magából az évtizedek, évszázadok során. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a kontinensen, illetve a kontinensrõl a történelem során igencsak fontos kereskedelmi útvonalak vezettek át, illetve indultak ki, a pénz szerepe igencsak
központi szerephez jutott a földrész (kereskedõinek) életében. (P.L.)
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal az alábbi szakmákban, illetve munkakörökben kínál elhelyezkedési
lehetõséget:
Élelmezésvezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Üzemvezetõ
szakirányú
megegyezés szerint
Pultos, felszolgáló
szakirányú
megegyezés szerint
Sütõipari munkás
szakirányú
megegyezés szerint
Cukrász
szakirányú
megegyezés szerint
Mûszerész
szakirányú
megegyezés szerint
Kárpitos
szakirányú
megegyezés szerint
Asztalos
szakirányú
megegyezés szerint
Lakatos
szakirányú
megegyezés szerint
Pék
szakirányú
megegyezés szerint
Szabó, varró
8 általános iskola
megegyezés szerint
Szövetszabász
8 általános iskola
megegyezés szerint
Bõvebb felvilágosítás a munkahelyi ajánlatokról: Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály (8800
Nagykanizsa, Fõ út 24.) Földszinti Információs hirdetõ táblán, vagy a
www.munka.hu oldalon.
Ügyfélfogadási idõ: Hétfõ - Kedd - Csütörtök: 8:00 -16:00 óra között.
Péntek: 8:00 - 13:00 óra
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III.21.IV.19. Kos
Ha azt szeretné, hogy továbbra is zökkenõmentesen alakuljon a párkapcsolata,
akkor meg kell változnia. Itt az ideje annak is, hogy mértéket tartson a táplálkozásában, az evésben, ivásban.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

A bolygóállások szerint hamarosan könnyebb
lesz az élete. Mivel a párja is jobb munkalehetõséget kap, visszavehet az eddigi
hajtós tempójából, és a hétvégéket pihenésre használhatja.

V.21.VI.21. Ikrek
Nem lesz szüksége semmiféle önuralomra ezekben a napokban. A stresszes helyzeteket ügyesen kikerüli, és amit eltervez
magának, azt barátai segítségével lendületesen meg is valósítja.

VI.22.VII.22. Rák
Szellemi és fizikai energiája miatt szinte
irigykedve néznek fel önre az ismerõsei.
Próbálják ellesni a titkait, de ez sajnos
nem sikerül nekik. Emiatt ne aggódjon,
munkálkodjon a kedve szerint.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Az arckifejezésén az is meglátszik, ha jóban van önmagával, és az is, ha nem. A
pletykák elkerülése végett az otthoni
gondokat hagyja otthon, ha betette maga
mögött az ajtót.

VIII.23.IX.22. Szûz
Testileg-lelkileg készen áll arra, hogy
részt vegyen egy kellemes kiránduláson.
Ha a párját is ráveszi arra, hogy elkísérje, most duplán jól jár, mert tánctanulásra is lehetõsége nyílik.

IX.23.X.22. Mérleg
Pénzügyi helyzete jobbra fordulását jelzik önnek a csillagok. Sõt, jó alkalma
adódhat akár ingatlanvásárlásra is. Arra
azért ügyeljen, hogy a régi barátaival ne
szûnjön meg a kapcsolata.

X.23.XI.22. Skorpió
Hamarosan egy olyan kedveskedõ bókot
kap újdonsült ismerõsétõl, hogyha cukorból lenne, mindjárt elolvadna. Örüljön neki. Idõnként jól esik rózsaszínû szemüvegen keresztül szemléli a világot.

XI.23.XII.21. Nyilas
Ha nyugalomban szeretné eltölteni estéit,
akkor ne beszéljen a terveirõl még a barátainak sem. Ráér beavatni õket az ügyeibe
akkor, ha már sínen van a dolog, és körvonalazódik a végeredmény.

XII.22.I.20. Bak
Ha eddig még nem fogott sportolásba,
most itt az ideje. Ha bizonytalan az érzéseiben és némi motivációra van szüksége, válasszon magának egy szórakoztató sportágat. A kocogást lehetõleg kerülje.

I.21.II.19. Vízöntõ
Egy hosszú, és kalandokban bõvelkedõ
hétvégét ígérnek önnek a csillagok. Még
az is elõfordulhat, hogy egy olyan személlyel ismerkedik meg, aki felbolygatja
a hétköznapjait.

II.20.III.20. Halak
Jobban tenné, ha némelyik ismerõsével
szemben most a kelleténél nagyobb távolságot tartana. Az irigykedõk elszívhatják energiáját, ami most nem tenne jót
a vállalkozása sikerének.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

37.qxd

37.qxd
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Rögtön dupláztak
Aquaprofit-NTSK (1.) 
Dunaharaszti MTK (10.) 9,5:2,5
NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 1. forduló. Budapest.
Eredmények (elöl a kanizsaiak):
Erdõs V. - Gonda 0,5:0,5, Márkus
- Jovanovic 0,5:0,5, Prohászka Nguyen 0,5:0,5, Ribli - Faragó
1:0, Gledura - Pálkövi 1:0, Pintér
J. - Popovics 1:0, Bánusz - Tompa
0,5:0,5, Kántor - Bérczes 1:0,
Medvegy - Lóránd 1:0, Aczél Döry 1:0, dr. Flumbort - Grimm
1:0, Gara T. - Erdõs B. 0,5:0,5.
Fõvárosi dupla fordulóval nyitottak
a résztvevõk az NB I-es sakk csapatbajnokságban és a kanizsaiak elsõ fordulóbeli találkozójának érdekessége
volt, hogy mindhárom asztalhoz ült új
igazolásuk (illetve visszatérõjük), tehát
Gledura Benjámin, Aczél Gergely és
Medvegy Zoltán is gyõzelmet szerzett
a dél-zalaiaknak. A nagykanizsai
együttes a következõ nap a Budapesti
Titánokkal mérkõzött.
Budapesti Titánok (5.) 
Aquaprofit-NTSK (2.) 4,5:7.5

Éremgyûjtés Temesváron

NB I-es sakk csapatbajnoki
mérkõzés, 2. forduló. Budapest.
Eredmények (hátul a kanizsaiak):
Grigoriancs - Erdõs V. 0,5:0,5, Horváth J. - Márkus 0,5:0,5, Baumegger
- Prohászka 0:1, Torma - Ribli
0,5:0,5, Gazik - Gledura 0,5:0,5, Bagi
M. - Pintér J. 0,5:0,5, Csonka Bánusz 0,5:0,5, Kozák - Kántor 0:1,
Szabó B. - Medvegy 0:1, Juhász K. Aczél 0,5:0,5, Juhász Á. - dr. Flumbort 0,5:0,5, Papp P. - Gara T. 0,5:0,5.
 Ahogy a Titánok, úgy mi is az
elõzõ napi csapat-felállásunkkal
megegyezõen ültünk a táblákhoz, s
el kell ismernünk, nagyon nagy
szerencsénk volt a 7,5:4,5-es sikerünk ellenére, mivel könnyen 6:6 is
lehetett volna a végeredmény  értékelt a második találkozó után az
Aquaprofit-NTSK csapatvezetõje,
Papp Nándor.  Az elsõ nap gyakorlatilag minden úgy jött össze,
ahogy szerettük volna, a Titánok
ellen viszont Prohászka, Kántor és
Medvegy gyõzelmei különösen sokat számítottak.

Két aranyéremmel nyitottak
A 2015/16-os versenyszezon Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard
Reménység Körversenyének elsõ állomását rendezték az Újpesti
TE otthonában és a versenyen a Nagykanizsai TE 1866 vívó
reménységei is pástra léptek több korcsoportban.
Gerevich-Kovács-Kárpáti Kard Reménység Körverseny, 1. forduló, Budapest. Kanizsai eredmények. Gyermek fiú (2003 és utána
születettek; 39 induló): 8. hely Kiss Gergely Máté. Újonc fiú (2002;
50): 1. Horváth Gergõ (képünkön). Serdülõ fiú (2001; 45): 7.
Horváth Barna. Gyermek lány (35): 2. Kobra Virág. Serdülõ lány
(35): 1. Mádé Réka,.

INGATLAN

KERESEK eladó lakásokat idén vásárló vevõknek. Tel.: 0630-302-0680, e-mail:
585.667@gmail.com (7741K)
Belvárosi, 100 m2-es, 3 szobás, egyedi
fûtésû lakás, 5 lakásos társasházban, magasföldszinten eladó. Alatta 100 m2-es saját
pince, udvarban kocsibeállási lehetõség.
Irányár: 19 millió Ft. Tel.: 06-20-9528322 (7744K)
Nk-án I. emeleti belvárosi, 72 m2-es,
új építésû lakás eladó. Irányár: 15,9 millió. Megtekintehetõ: kanizsailakas.ini.hu.
Tel.: 0670-7791-773 (7748K)
Eszteregnyén
karbantartott,
jó
állapotú, egyszintes családi ház (106 m2)
eladó. (Kanizsai lakásra csere érdekel)
Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: 0630-4335446 (7752K)
Nagybacónaki hegyen hétvégi ház, 36
m2 + tetõtér, földpince, présház, gyümölcsös,
szántó, erdõ eladó. Villany van. Irányár: 2,7
millió Ft. Érd.: 0693-319-289 (7753K)

2015. november 12.

Nyolc ország 42 egyesületének
875 versenyzõje küzdött a
WADF nemzetközi táncszövetség Európa-bajnokságán a romániai Temesváron. (Elõtte a
nemzetközi szövetség bírói vizsgáját sikeresen teljesítette Vágó
Diána, a kanizsai küldöttség
egyik trénere is.)
Magán a megmérettetésen a kanizsai Szan-Dia FSC 15 versenyzõvel és 10 gyakorlattal képviseltette
magát, melyekkel 3 arany-, 2 ezüstés 2 bronzérmet szerzett, valamint
két negyedik és egy hetedik hellyel
is gazdagodott a küldöttség.
A nagykanizsaiak következõ
megmérettetése hétvégén a szerbiai
Magyarkanizsán lesz, ahol az Európa Open 2015 elenevezésû nemzetközi tánc bajnokságon vesznek
részt a szan-diások 70 táncossal.
WADF EurOpen Fesztivál, Temesvár. Kanizsai helyezések.
Aranyérmesek: EF Artistic Dance
Show Small Team Juniors: Olympia
(Taródy Csenge, Ujj Viktória Zóra,

SZOLGÁLTATÁS

Televízió javítás az Ön otthonában
kiszállással. Tel.: Balaskó István, 0630597-1530 (7749K)
Kidobásra szánt televízióját, mikróját,
hûtõjét, gáztûzhelyét, stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-5102723 (7750K)

VEGYES

Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, régi népi parasztbútorokat és
ruházatot, használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0670-434-9132 (7754K)

ÁLLÁS
Újudvari üzembe hosszú távra
keresünk betanított dolgozókat.
Érd.: 8-16 óra között a 0630-6395403 telefonszámon.

TÁRS
Albérlõt-társbérlõt keresek egyedülálló lány vagy hölgy személyében Nk-án,
összkomfortos panellakásba. Legyél ápolt,
megbízható, nem dohányzó, kevés cuccal
rendelkezõ, házias, karcsúság elõny. Telsms: 0670-389-0745 (7751K)

Véradás - Vöröskereszt
2015.11.17. (kedd) Batthyány Lajos Gimnázium 09:00  12:30 óra. Zalaszabar 14:00 - 16:30 óra. 2015.11.19. (csütörtök) Cserháti SZKI 09:00  12:30
óra. Zalakomár 14:00  16:30 óra

Tatai Zsóka, Gerlinger Laura, Lancz
Tamara, Tárnok Viktória). Artistic
Akrobatic Show Dance Duos Juvenails: Flinstons (Solymos Vivien és
Kurucz Petra). Artistic Akrobatic
Show Dance Solo Adult: Farkas (Tizedes Renáta). Ezüstérmesek: Artistic Dance Show Solo Juniors: Postás (Gerlinger Laura). Artistic Akrobatic Dance Show Duo Juniors:
Disco Girls (Gerlinger Laura és Tatai Zsóka). Bronzérmesek: EF Artistic Dance Show Small Teams Juvenails: Almamagok (Solymos Vivien,
Kurucz Petra, Ács Barbara, Grabant
Nóra, Takács Zsóka, Rodek Hanna).
Artistic Akrobatic Show Dance Solo
Adults: Rihanna (Szokol Fanni). 4.
helyezések: Artistic
Acrobatic
Show Dance Solo Juveniles: Chines
Girl (Ujj Viktória Zóra). Artistic
Acrobatic Show Dance Solo
Juniors: I Like To Move It (Lancz
Tamara). 7. helyezés: Artistic Akrobatic Show Dance Solo Juvenails:
My Boyfriend's Back (Varga Fanni).
P.L.

Almavásár
Nk-án a Zemplén
úti Randevú presszóban
szombatonként 10-12 óráig!
Nyolcfajta alma és almalé kapható
akciós áron.
A Zrínyi Horgász Egyesület meghívja tagjait a 2015. november 15én reggel 9.00 órakor tartandó
közgyûlésre. Helye: Nagykanizsa,
Petõfi u. 5. (Egyesület székhelye).

2015.11.11.

11:27

Page 15

Kanizsa  Sport

2015. november 12.

Felbolydult Madárfészek

Alighanem a bevezetõben írtak
alapján Csötönyi Sándor szövetségi
elnök is elégedett lehetett, az egykori

különbözõ súlycsoportokban indult
versenyzõk. Titkon talán a házigazda
nagykanizsaiak is reménykedtek abban, hogy a serdülõ és junior magyar
bajnoki címek után az ifjúságiaknál is
sikerül a legfényesebb érem megszerzése, de éppen az erre tán legesélyesebb Dernárecz István nem csatázhatott betegsége miatt  már a
döntõért sem... A statisztikák persze
így is rögzítenek a kanizsai akadémiáról érmeseket, s ahogy azt Botos

profi ökölvívó világbajnok Erdei
Zsoltról nem is beszélve, hiszen a nevével fémjelzett akadémia színeiben
jól szerepeltek, mondhatni taroltak a

András szakmai elmondta, ezeket az
eredményeket is sokra értékelik.
 Sajnos, ezúttal országos bajnoki címet a serdülõkhöz és a juni-

Fotó: Polgár László

Ugyan a vártnál valamivel szûkebb mezõny küzdött négy napon
keresztül a Russay Olivér-csarnokban az ökölvívók ifjúsági országos bajnokságán, de a döntõkre valóban a legjobbak maradtak
talpon, hogy az aranyérmekrõl
egymás között dönthessenek.

orokhoz hasonlóan nem sikerült
elérnünk, de akadémiánk színeiben ezúttal is szállítottak érmeket a
növendékek  fogalmazott gyorsértékelésében Botos András, a kanizsai ökölvívó mûhely szakmai
vezetõje.
Férfi ifjúsági ökölvívó országos
bajnokság, Nagykanizsa. Döntõk.
49 kg: Virbán Márton (Madárfészek) - Moldoványi Bence (Nyíregyháza) 2:1. 52 kg: Virbán Gábor
(Madárfészek) - Alattyáni Sándor
(Madárfészek) 3:0. 56 kg: Tar Sándor (Gladiátor Akadémia Gyõr) Serbán Henrik (Gyõr) 3:0. 60 kg:
Kovács Richárd (Nyíregyháza) Kiran Murat (Madárfészek) 3:0. 3
helyezett: Kovács Kristóf (Botos
András Ökölvívó Akadémia). 64
kg: Kontrecz Márk (Madárfészek) Vörös Márton (Madárfészek) 3:0.
3. helyezett: Dernárecz István (Kanizsa BK). 69 kg: Kozák László
(Madárfészek) - Csóka Barnabás
(Gyõr) 3:0. 75 kg: Papi Bence (Madárfészek) - Lukácsy Bence (Madárfészek) 3:0. 81 kg: Tallósi Péter
(Madárfészek) - Pintér Sándor (Botos-akadémia) 3:0. 3. helyezett: Balogh Miklós (Botos-akadémia). 91
kg: Kóczé Artúr (Vasas) - Berki
Károly (Tatabánya) 3:0. +91 kg:
Oláh Gergõ (Madárfészek) - Bogáncs János (Madárfészek) 2:1.
P.L.

Zárultak a nagykanizsai kispályás
labdarúgó-bajnokság
küzdelmei, s a legfelsõ osztály
bajnoki címét az RMP-Földi
együttese (képünkön) szerezte
meg. A tavaszi-õszi rendszerû
pontvadászat során tehát nem
került sor címvédésre, illetve fogalmazhatunk úgy is, hogy a
Szokol-Budaitól visszahódította
az elsõséget a két esztendeje is
gyõztes legénység.
 Azt hiszem, joggal ünnepelhetünk, hiszen éles versenyfutás végén
zártunk ismét bajnokként - fogalmazott a csapat bankettje elõtt Varga
Péter, a csapat egyik legrégebbi tagja, egy picit mélyebb elemzésbe viszont Cs. Horváth Gábor, a legénység egyik motorja bocsátkozott.
 Úgy fogalmaznék, nálunk soha nem volt kecmec, mentünk végig, ahogy a korábbiak folyamán
is  mondta a Szepetnek SE labdarúgója, akinek szombaton 13 órától még egy UFC Nagykanizsa el-

Fotó: Polgár László

Az utolsó pillanatig volt miért izgulniuk

Az RMP-Földi 2015-ben bajnoki címet szerzett együttese. Felsõ sor balról: Szõke Ádám, Kotnyek István, Horváth Gábor, Róka Tibor (csapatvezetõ), Cs. Horváth Gábor, Varga Péter. Guggolnak balról: Petánovics Milán, Nagy Tamás, Szõke Richárd, Szakmeiszter János, Ujvári Máté.

leni elmaradt megyei meccsen lesz
jelenése.  Aztán hogy ez mire
elég, azt úgyis az adott helyzet
dönti, vagy döntötte el. Tényleg
nem volt könnyû a vége, hiszen a
mögöttünk végzõ Fix Bomba utolsó meccsén még az utolsó pillana-

tokban is volt kapufájuk, de szerintem megérdemelten szereztük
meg az elsõséget, amivel csapatvezetõnknek, Róka Tibornak is nagy
örömet szereztünk.
P.L.
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Két rangadó,
három pont
BVSC II (3.)  Kanizsa VSE
(1.) 7-8 (3-1, 0-3, 2-2, 2-2)
OB I B A-csoport vízilabdamérkõzés, 6. forduló. Budapest,
50 nézõ. Vezette: Marjay, Tordai. Kanizsa: Pelle - Fábry,
Kaszper dr. 1, Kéri 1, Virt M.,
Cseh, Szécsi dr. 1. Csere: Kiss
Cs. (kapus), Bakó 2, Cserdi I. 2,
Klie, Gulyás dr. 1, Kis Zs., Molnár D. Edzõ: Simonka Ferenc.
A találkozó elõtt második Kanizsa VSE a harmadik BVSC II
ellen pótolta a nagykanizsai kupaselejtezõ miatt halasztott bajnokiját és a rangadót a hazaiak
kezdték jobban.
A második negyedben Bakó
Csaba, Kaszper Gábor és Kéri
Péter fejezte be akciógólokkal a
kanizsaiak támadásait, s az
elõny máris náluk volt. A harmadik negyedben a vasutasok
emberelõnyös gólokkal próbálták tartani a lépést, a kanizsaiak
pedig akciógólokat szereztek.
Az utolsó játékrészben a KVSE
kétszer is könnyelmû volt, a
vendéglátók emberelõnyben
még a vezetést is átvehették volna, de Kéri kiblokkolt egy lövést, majd Bakó az utolsó idõkérés során lemodellezett akcióból meg tudta szerezni a kanizsaiak gyõztes gólját.
ASI-DSE (1.)  Kanizsa
VSE (2.) 7-6 (3-1, 2-1, 2-3, 0-1)
OB I B A-csoport férfi vízilabda-mérkõzés, 7. forduló. Budapest, 50 nézõ. Vezette:
Mikesy, Petrovics. Kanizsa:
Kiss Cs. - Bakó, Kaszper dr. 1,
Kéri 1, Cseh 2, Gulyás dr. 1,
Cserdi I. Csere: Nébald (kapus),
Virt M. 1, Klie, Fábry, Molnár
D. Edzõ: Simonka Ferenc.
A pótolt meccse után csoportja listavezetõjeként érkezett a
forduló elõtt második ASI DSEhez a KVSE, és hiányzói (Pelle
Balázs, Szécsi Dávid, Kis Zsolt)
ellenére joggal reménykedhetett
a pontszerzésben. A találkozót
aztán végig a hazai együttes
uralta, s a vendégek küzdõszellemére ugyan nem lehetett panasz, de támadásbefejezései ezúttal pontatlanok voltak.
Simonka Ferenc: Végig futottunk az eredmény után, úgy
érzem, kicsit elfáradtunk az elmúlt napokbeli sorozatunkban.
P.L.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

37.qxd

37.qxd

2015.11.11.

16

11:27

Page 16

Kanizsa  Hirdetés

2015. november 12.

MOPED, MOTOR, SZEMÉLYGÉPKOCSI
kedvezményes*
tanfolyamainkra jelentkezési idõpont:

November 26. (csütörtök) 16 óra
Következõ GKI vizsga idõpont:
2015. november 28.
jelentkezési határidõ: 11.18-ig
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.

Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051. E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
Stat.2015-3 né. VSM: AM 60% F: 76,92% , A E:93.75%, F:90.48%
"B" E: 72.48%, F:77.08% - "C"E: 76.92% ÁKÓ: "B" Gy: 129.15% "C" Gy:100.00% A102.72%

(Az akció 2015.10.15-11.30-ig érvényes)

