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(93) 666-666

XXVIII. évfolyam 28. szám
2016. szeptember 8.

Mûfüves pályaavatóval
kezdõdött a tanév a Kõrösiben
Mûfüves pályaavatóval egybekötött tanévnyitó ünnepséggel
kezdõdött el a 2016/17-es tanév a
Kõrösi Csoma Sándor  Péterfy
Sándor Általános Iskola székhelyintézményében. A város önkormányzatától ajándékot kaptunk. A létesítmény a mai naptól
a kanizsaiaké, a Kõrösis közösségé  hangsúlyozta köszöntõjében
Kókainé Hámorszki Éva intézményvezetõ. Az eseményen részt
vett Cseresnyés Péter államtitkár,
országgyûlési képviselõ.
Avatóbeszédében a honatya az
ünnepi pillanatok jelentõségérõl
szólva kiemelte:  Vannak olyan
napok, órák, amelyek nagyságukkal és fényességükkel beragyogják
az életünket, kiemelkednek, hogy
értékessé tegyék a mindennapokat.
Ezeket az idõpillanatokat ünnepnek nevezzük. Ilyenkor díszbe öltöztetjük a szívünket, felemeljük a
fejünket, és büszkén tekintünk embertársaink, szeretteink szemébe.
És büszkén tekintünk a jövõbe,
mert hiszünk abban, hogy sikeres
és boldog világ vár ott ránk. Az

ilyen ünnepi pillanatok sokszor
valamely komoly munka, egy
hosszú út megtétele elõtt születnek, megerõsítve, hogy érdemes
az elõttünk álló utat járni.
A mai nap is egy ilyen ünnepi
pillanat  fogalmazott az államtitkár.  Tanévkezdés alkalmából köszönthetem önöket, és a sikeres
munkára, a reményteli jövõre biztatom mindannyiukat. Hiszen a tanévkezdés ünnep, mert benne rejlik a
jövõ reménysége, a tanulás öröme,
a munka gyümölccsel teli fáradsága. Ezért is kívánom, hogy ez évi
útjukon merítsenek erõt Goethe
örökül ránk hagyott soraiból: A
legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.
A szülõk, a tanárok és maga az
iskola, a város közössége, a barátok mind-mind az erõs gyökereket
jelentik, melyek minél mélyebbre
hatolnak a földbe, a kultúra táptalajába, annál inkább kapcsolódnak
össze, annál inkább lesznek képesek gyümölcsöt teremni. Gyökerek, melyek a viharok közepette is
elszakíthatatlanul kötnek a hagyományhoz, a saját közösségünk ál-

tal teremtett értékekhez. Ezeket
nem szabad felejtenünk! És kaphatunk szárnyakat, melyek felrepíthetnek a fény és a szellem világába, új gondolatokat és ötleteket teremtve. Mert szárnyak nélkül
nincs fejlõdés, nincs megújulás
sem, ami pedig az egyéniség és a
különlegesség létfeltétele.
A pedagóguspálya jövõt szolgáló jelentõségét így foglalta össze
az ünnepi szónak:
 Az oktatásban és a nevelésben
találkoznak egymással a gyökerek
és a szárnyak, itt találkoznak a generációk. Az oktatásban és a nevelésben találkozik egy közösség
összes tudása, tapasztalata és szeretete. És itt találkozik egymással a
lehetõségeken keresztül mester és
tanítványa, a múlt és a jövõ. Mert
tanítani, másokat nevelni, gondoskodni róluk nem más, mint a lehetõségek megnyitása a mi saját hagyományunk mélyébõl a jövõ égboltjának végtelene felé. Hiszen a
pedagógus, a szülõhöz hasonlatosan munkája során minden tudásával, mondatával és gesztusával egy
(folytatás a 2. oldalon)
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Kanizsa  Oktatás

(folytatás a címlapról)
magot ültet el a jövõ diákjainak
lelkében, mely évtizedekig növekszik, majd értéket terem. Ezért e
hivatás jövõt szolgáló képessége
talán a legnagyobb minden szakma és hivatás között. Ami egyben
óriási felelõsséget és rengeteg szeretetet igényel minden pedagógustól. Hasonlót, mint amilyen a szülõk, egy család felelõssége és szeretete.
A mai nap mindezen értékek és
érdemek ünnepe, amely, akár e
futballpálya, a jövõ sikerét és a tehetséget ünnepli.
Végezetül azt kívánta az államtitkár erre a tanévre, hogy kerüljenek közelebb a megálmodott
életükhöz, a sikeres jövõhöz 
sok munkával és sok-sok örömmel.
Köszöntõjében Dénes Sándor
polgármester kiemelte: a mai
nap kettõs ünnep a Kõrösi iskola
életében. Tanévet nyitunk, egyben mûfüves pályát avatunk. A
tanulás mellett elengedhetetlen,
hogy nemcsak a szellemünket,
hanem a testünket is állandóan
szinten tartsuk. Erre a lehetõségek természetesen megvannak
az iskolában, de most egy kicsit
elõreléptünk, mert egy újabb lehetõséget kínálunk. A mindennapos testneveléshez a feltételeket biztosítani kell. Ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy az
MLSZ által meghirdetett mûfüves pályázathoz csatlakozik,
amit azonnal meg is tettünk. A
40x22 m2 alapterületû pálya itt
van, és bármikor használhatják a
gyerekek. Akkor is, ha elõzõ
nap, vagy kora reggel esett az
esõ. Végezetül a gyerekeknek
azt kívánta, használják egészséggel a pályát, és mozogjanak
sokat.
A nemzeti színû avatószalagot
Karádi Ferenc alpolgármester,
Dénes Sándor polgármester,
Kókainé Hámorszky Éva intézményvezetõ, Cseresnyés Péter államtitkár és Tóth Nándor alpolgármester vágta át. Az ünnepi pillanatokat követõen lufik emelkedtek a
magasba és folytatódott a tanévnyitó.
B.E.

2016. szeptember 8.

Becsengettek

A KLIK kanizsai és letenyei járásában
675 elsõs kezdte meg az iskolát

Elkezdõdött az új tanév,
amelynek során 182 tanítási napon át szerezhetnek még több
tudást a nebulók. Csütörtökön
reggel minden oktatási intézményben becsöngettek.
Számos nagykanizsai iskolában
már szerdán este megtartották a
tanévnyitó ünnepséget. A Kõrösi
iskolában az összetartozást jelké-

pezõ ajándékot is kaptak a frissen
érkezõ kisdiákok. Azt szeretnénk,
hogy minél több élményt és minél
több ismeretet adjunk a tanulóinknak. Emellett pedig kiemelt feladatunk a nyolcadik és az elsõ osztályosokkal való törõdés  mondta köszöntõjében Kókainé Hámorszki Éva igazgató.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai és

Letenyei járásában mintegy 7600
diák tanul, az elsõsök száma pedig
675.
Nagykanizsán a piarista rend által fenntartott intézmény is szerdán
nyitotta ki kapuit. A hagyományoknak megfelelõen tanévnyitó szentmisével indult az oktatás. Nyeste
Pál igazgató így köszöntötte a diákokat: Drága lányok, fiúk ez az
igazi érték az emberben, hogy anynyira különbözõk tudunk lenni. Különbözünk és akkor, amikor a családban vagy az iskolában a fiatalok
nevelésével foglalkozunk vagy erre
reflektálunk akkor nagyon fontos
ezt szem elõtt tartanunk.
A nyári szünet után csütörtök
reggel visszatért az iskolák környékére az élet. Kicsik, nagyok és
szülõk egyaránt felpakolva siettek
az intézményekbe. A megnövekedett forgalom miatt szeptember elsõ napjaiban rendõrök és
polgárõrök segítik a közlekedõket
több oktatási intézménynél is.
Kanizsa Médiaház

Minden érintett idõben felkészülhetett az
új szakképzési rendszer bevezetésére
A szakképzési kerettantervek munkaanyagai már 2016.
június elején nyilvánossá váltak, az iskolavezetõk és szaktanárok így idõben felkészülhettek az új típusú oktatás felmenõ rendszerû bevezetésére
a szakgimnáziumok 9. évfolyamán  nyilatkozta a Nemzetgazdasági
Minisztérium
munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkára az MTInek.
Cseresnyés Péter kiemelte: a
véglegesített kerettantervek a jogszabályi határidõben megjelentek
a Magyar Közlönyben.

Hozzátette: az új komplex természettudományos ismereteket
oktatandó tantárgy tantervének tervezetei augusztus eleje óta elérhetõek az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet és a Nemzeti Szakképzési
és Felnõttképzési Hivatal honlapján. Az új természettudományos
tárgy miatt sehol nem lesznek elbocsátások, sõt több szakképzési
centrum fõigazgatója jelezte, hogy
több természettudományos tárgyat
oktató tanár felvételére lenne
szüksége  szögezte le az államtitkár.
A politikus emlékeztetett rá: a
szakképzési rendszer átalakítására azért volt szükség, hogy mi-

nél több képzett, a gazdaság változó igényeinek megfelelõ szakember tudjon kilépni a munkaerõpiacra. Cseresnyés Péter elmondta: ezzel megszûnt a szakképzés eddigi zsákutca-jellege
is, hiszen mindkét iskolatípus
érettségit adó iskolává vált, lehetõvé téve a teljes szakmai karrierút befutását. Utóbbit jelentõsen támogatja, hogy a második
szakképesítés megszerzése is tavaly óta ingyenes az iskolarendszerben, nemcsak a fiatalok, hanem minden felnõtt számára 
mondta.
MTI - Kanizsa
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Kanizsa  Méltón búcsúzni

Átadták a megújult ravatalozót
Átadták a Tripammer utcai
Központi Temetõ megújult ravatalozóját. Az eseményen részt
vett és köszöntõt mondott Cseresnyés Péter államtitkár, Nagykanizsa és a térség országgyûlési
képviselõje. Avatóbeszédet Tóth
Nándor alpolgármester mondott.

Fotók: Bakonyi Erzsébet

Cseresnyés Péter a jelen alkalomról szólva kiemelte: egy épület, egy építmény megújítása és
felavatása mindig rendhagyó és
egyben összetett esemény egy közösség életében. Azt is mondhatnám, egy ilyen alkalom valódi jelképnek is tekinthetõ, hiszen ilyenkor egyszerre jelenik meg a múlt
öröksége, a hagyomány, az õsök
tisztelete és a jelen megújulása,
mely a jövõt foglalja önmagában.
Különösen igaz ez egy olyan létesítmény esetében, amely az emlékezést és a búcsúzást, a szeretteinktõl való elköszönést szolgálja.
Mert egy ilyen, a szentséget is magában hordozó épület mély érzésekkel és lelkiséggel átélt valós
küszöbe vagy szakadéka a múltnak
és a jelennek. Itt és ekkor már valóban csak az emlékek maradnak
meg, melyek ápolása az egyetlen
módja eltávozott embertársunk,
barátunk vagy szerettünk megõrzésének.
A múlt megõrzésének. Ahogy
Pilinszky János megfogalmazza: A

Nándor alpolgármester mondta el
avatóbeszédét.
Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá. Fekete István sokunk
által ismert szavaiban talán az
egyik legfontosabb emberi igény,
hovatovább, a legfontosabb emberi kérdés fogalmazódik meg, melynek lényege, hogy megõrzi-e az
utókor életünk emlékezetét. Az
emlékezés kezdetét azonban a búcsúzás lehetõsége jelenti, amely-

és végérvényessé válik. Akkor
megszakad az idõ folyamatossága,
és érvénytelenné teszi a teremtés
és az élet egyszeri csodáját.
Ez pedig nem történhet meg, hiszen, Dmitry Glukhovsky orosz
író szavaival szólva: Egész világunk más emberek tetteibõl és
gondolataiból szövõdik össze,
pontosan úgy, ahogy mindegyikünket számtalan mozaikdarab alkot, melyeket õsök ezrei hagytak
ránk. Nyomot hagytak maguk
után, lelkük kis részét ráhagyták az
utódokra. Csak látva kell látnunk.
Egy ravatalozó felújítása és felavatása nem más  fogalmazott a
politikus , mint ennek a tiszteletnek a kifejezése. Hogy engedjük
látni azt, hogy életünk a múlt örökségébõl épül fel, hogy elõdeink
élete és munkássága, tettei a mi világunk, vagyis a jelen és a jövõ
szerves része. És ezért érezzük oly
erõvel azt az igényt, hogy méltó
módon búcsúzzunk el tõlük. Hogy
utolsó útjukon az ünnep fenségessége ragyogja be a lélek útját.
Ahogy Polcz Alaine, a világhírû
magyar író- és pszichológusnõ
hangsúlyozza: Az emlékek ápolása a folyamatosság érzését és tudatát adja; a múlt beépítése a jelenbe
és a gyermekeken át a jövõbe.
Mert a gyökértelenség, ami a mai
ember egyik nagy baja, sérülékennyé teszi énünket.

múlt tényein valóban nem tudunk
változtatni, egyedül emlékezetünk
bolyonghatja be újra és újra idõ és
tér e végképp megmerevedett kontinensének zugait-tájait. Ha pedig
nincs méltó helyszín, nincs megfelelõ tér és idõ az emlékezésnek és
a búcsúnak, akkor ez a mélységes
szakadék múlt és jelen, embertársunk és mi közöttünk végtelenné

A mai nap is bizonyosság arra,
hogy itt Nagykanizsán az emberek, a közösség fontosnak tartja,
hogy ápoljuk az emlékeinket, beépítve a hagyományt a jelenünkbe,
mert ezáltal rendelkezünk valós jövõképpel és hittel. Vagyis nem vagyunk gyökértelenek. Ezt jelképezi ez a mai nap.
Az államtitkár szavai után Tóth

nek lelki igénye szintén ott visszhangzik Fekete István e gondolatában. Hiszen mindannyiunk számára kiemelkedõ fontosságú, hogy
elhunyt szeretteinktõl búcsút vehessünk, számukra méltó, tisztességes búcsút rendezhessünk.
Ez az elsõ lépése a tragédia feldolgozásának, az elfogadásnak,
amely lehetõvé teszi, hogy elvesztett embertársunk valóban tovább
éljen az emlékezetben, megõrizve
õt mindünk számára  fogalmazott
az alpolgármester.
 Talán éppen ez a késztetésünk,
képességünk az, ami miatt kiemelkedünk a természeti világból. Hiszen a legõsibb emberi és erkölcsi
normánk, hogy végtisztességet adjunk elhunyt családtagjainknak,
barátainknak és embertársainknak.
Mert mi vagyunk az egyetlen a teremtésben, akik tudatában vannak
önnön végességüknek, és ezáltal
tudatában vannak a végtelen létezésének is  emlékeztetett.
 Ezért vagyunk képesek arra a
nagyszerû érzésre, hogy értékként
fogjuk fel a világot, hogy értékként becsüljük meg az élet ajándékát, és ezáltal a másik embert is.
Egy megújult létesítménnyel
gazdagodtunk  tért rá annak jelentõségére Tóth Nándor.  Felszentelhetjük és átvehetjük új ra-
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vatalozónkat, amely ezentúl méltó
módon fogadja embertársainkat az
utolsó útjukon. Mert egy tisztességgel bejárt életutat az utolsó út
tisztessége koronáz meg. A végsõ
búcsú helye pedig méltó kell legyen az élethez! Ennek tettünk ma
eleget! A közös akarat jóvoltából,
a pontos és tisztességgel végzett
munkának köszönhetõen, ma ismét gyõzött a közösség, gyõzött az
emberség! Mert itt mindenki fontosnak tartja, fontosnak érzi, hogy
a búcsú színhelye hordozza a
szentség és a gyász méltóságának
jegyeit. Ezért volt szükséges, hogy

a ravatalozó épülete megújuljon,
hirdetve az élet megújulásának ünnepét. E ravatalozó így az õsöket,
elõdeinket, az õ nagyrabecsülésüket jelképezi. És az a közösség,
amely áldoz ennek az örökségnek,
a felmenõ nemzedéknek a méltó
búcsúztatására, megbecsülésére,
az erõs  hangsúlyozta. Mert mindig azáltal méretik meg egy közösség, hogy miként tekint vissza,
hogy miként bánik és viseltetik
tagjai és azok emléke iránt. Köszönetet mondok ezért mindazoknak,
akik hozzájárultak munkájukkal a
ravatalozó megújulásához.
A beszédeket követõen Hella
Ferenc református lelkész és Szûcs
Imre római katolikus plébános felszentelték a megújult ravatalozót.
B.E.

Véradás Vöröskereszt
Következõ véradásaink:
2016.09.10. (szombat) 14:00
 18:00 óra Dödölle Fesztivál
2016.09.13. (kedd) 15:00 
17:00 óra Vöröskereszt,
Nk., Sugár u.28

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kanizsa  Közérdek

Gy óg y í t ó l é g k ör a
kanizsai kórházban
Szeretném megosztani Önökkel egy pozitív tapasztalatomat.
Manapság sokat lehet hallani
az egészségügy aktuális kérdéseirõl. Orvosok, szakápolók
külföldre távozásáról, visszacsábításukról, bérfelzárkóztatásról, szuperkórházak létrehozásáról.
Mi tagadás, mindenkit érintõ
kérdések ezek, van mit behozni
ezen a területen.
De fontos azt is észrevenni,
ami már van. Ha nem is egy leendõ szuperkórházról, de egy
szuperosztályról szívesen beszámolok.
A nagykanizsai rehabilitációs
osztályon töltöttem néhány hetet betegként. A kezelések kapcsán betekintést nyerhettem a
fizioterápiás részlegtõl az osztályon folyó gyógyító munkán át
a szakápolók, orvosok munkájába. Az itt tapasztalt beteg-központú hozzáállás példaértékû
lehet minden egészségügyben
dolgozó számára.
A betegtársakkal folytatott
beszélgetések kapcsán is csak
elismerõ, pozitív véleményt
hallottam. A segítõkészség, udvariasság, tolerancia átjárja az
osztály légkörét, és ez a Gyógyító légkör ami a szakmaiság
fölé emeli az itt dolgozókat.
Köszönjük hogy itt gyógyulhattunk!
Köszönettel:
Daróczi Gyula,
Nagykanizsa

2016. szeptember 8.

Nem automatikus a mûködés 
átkelés csak gombnyomásra
A város vezetõi és a rendõrök
értékelték a tapasztalatokat.
A Fõ út jelzõlámpás forgalomirányítása hónapokkal ezelõtt megváltozott: a gyalogosoknak kevesebb
idõ áll rendelkezésre az átkeléskor
a gépjármûforgalom zöldhulláma
miatt. Erre, az iskolakezdés miatti
nagyobb forgalomban, ezekben a
napokban érdemes figyelni.
Sajnos a gyalogos és kerékpáros balesetek száma továbbra is
elég magas. Kollégáim tõlem
olyan utasítást kaptak, hogy a toleranciának valamilyen szinten viszszafogottabb mértékét tanúsítsák.
 A Fõ út új jelzõlámpás irányítása a lecsökkentett idõintervallumok miatt arra sarkalja a gyalogosokat, hogy jogszabályt sértsenek.
A közelmúltban ezért egyeztettek
a város vezetõi és a rendõrök,
hogy értékeljék a tapasztalatokat.
Dr. Molnár József rendõrkapitány hangsúlyozta: Ez a forgalmi
rend jelen pillanatban mûködik.
Tehát hol pirosat mutat, hol zöldet.

Természetesen szabályozza a forgalmat. Azt szeretném elmondani
a lakosságnak, hogy önmagában
attól, hogy egy rendszerrõl van valamilyen véleményük, hogy az jól,
vagy rosszul mûködik, attól még
az a rendszer mûködik. Az általa
adott jelzéseket komolyan kell
venni. Tehát a piros az piros. Akkor nem lehet átmenni. És csak a
zöldön lehet átmenni.
A gyalogátkelõhelyek jelzõlámpáinál a nemzetközi piktogram eddig is kint volt, de most új táblákat
is kihelyeztek.
A VIA Kanizsa pedig a lakossági visszajelzések nyomán felvette
a kapcsolatot a lámpák üzemeltetõjével, azt kérve, vizsgálják ki,
nincs-e mûszaki hibája a rendszernek. A szakemberek szerint a közlekedési kultúrával sincs minden
rendben.
Három szereplõrõl van szó,
gyalogosról, gépjármûvezetõrõl és
kerékpárosokról  fogalmazott
Tóth Nándor. Úgy tûnik, hogy az
autósok szigorúbb körülmények

közé kerültek, de mégis a zöldhullám révén gyors az áthaladás. A kerékpárosok, illetve minden résztvevõ részérõl felmerült, hogy rövidnek tûnik a 7+2 másodperces áthaladási idõ. Ezen lehet, hogy kellene
változtatni, de a változtatás csak az
autósok rovására történhet  mutatott rá az alpolgármester.
A gyalogosok számára fontos
információ: átmenni csak a gombnyomás után lehet. Újdonság a
régihez képest, hogy automatikusan a rendszer a gyalogosok részére nem vált zöldre, tehát meg kell
nyomni a gombot. Meg kell várni
az idõt, míg átvált zöldre, és viszonylag  a jelenlegi üzemelés
mellett  gyorsan át kell haladni,
mert 7+2 másodperc áll rendelkezésre az áthaladásra.
A következõ egyeztetés szeptember végén lesz, amikor értékelik az õsz eleji tapasztalatokat, és
elképzelhetõ, hogy változtatnak az
eddigi rendszeren.
Kanizsa Médiaház

30 éve gondot jelent a kanizsai
motocross pálya az ott élõknek
Zajvédõ fal és fasor ültetése,
korlátozott pályahasználat. Ez
lehet a megoldás a lakók szerint.
A folyamatos zaj és por miatt
nem elõször panaszkodnak a kanizsai motocross pálya mellett élõk.
Szerdán közmeghallgatást tartottak a témában. Egy névtelen bejelentés miatt még júliusban kezdõdött a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztályának eljárása. A
Petõfi úti motocross pályának jelenleg nincs mûködési engedélye.
A jogszabályok szerint eddig
nem is volt szükséges, a bejelentés
miatt azonban eljárást indítottak,
mely során már kell a mûködési
engedély kiadása. Az ehhez kapcsolódó közmeghallgatáson számos, a pálya környékén lakó-pihenõ övezetekben élõ mondta el nem
tetszését a crosspálya használatáról. Állandó az egész napos, felturbozótt motorral történõ motorozás,
a por miatt pedig teregetni és abla-

kot nyitni sem lehet  hangzott el
több lakótól.
Rajnai Miklós kiemelte:  A
kompromisszum a lényeg. Meg kellene állapodnunk a crossz pálya üzemeltetõi, a versenyzõk és az ott élõk
között, mert közben itt az elmúlt 30
év alatt lakótelep épült ki. Valamilyen együttélési szabályrendszert
kellene kitalálnunk, hogy mindenkinek jó legyen. Mi nem akarjuk a
crossz pályát bezártatni, mert a város jó hírét viszi el, de mindenképpen beszélnünk kellene egymással,
hogy mennyivel lehetne csökkenteni
a crosszpálya mûködésével járó zaj,
és porszintet, hogy az ott élõk elviselhetõ szintnek tartsák a dolgot és
tudjunk ott békében élni.
A pálya üzemeltetõje által felkért cég tanulmányt készített, ennek alapján a pályahasználat során
nem lépik túl a megengedett zajés porszintet.
A közmeghallgatáson azonban
felmerült, hogy a lakosság tapasztalata és az üzemeltetõ által közölt

adatok lényegesen eltérnek, motorosok hiányában pedig nem tudtak
tényleges zajszintet mérni.
A településrész önkormányzati
képviselõje, Balogh László a lakók
megkeresésére több alkalommal
már a közgyûlés elé vitte a problémát:  Talán az lehet elõrelépés,
hogyha az üzemeltetõ is részt vesz
ebben a folyamatban. A vele való
kompromisszumkeresõ megoldás
fontos lenne, de a legfontosabb a
lakossági érdek. Ha az üzemeltetõ
nem tartja be a szabályokat, akkor
nekem azt kell képviselnem önkormányzati képviselõként, hogy
ne kapjon mûködési engedélyt a
pálya  mondta Balogh László.
A pálya üzemeltetõje, valamint
a motocross egyesület képviseletében sem jelent meg senki a közmeghallgatáson. Az önkormányzat
így a jövõben kezdeményezi a lakók és az üzemeltetõ közötti párbeszédet, a megoldás keresését.
Kanizsa Médiaház
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Fotó: Bakonyi Erzsébet

Világbajnokságra készül a Z-generációs versenyzõ

Tanai Tamás, a Nagykanizsai
Szakképzési Centrum Thúry
György Szakképzõ Iskolájának
10. C osztályos tanulója I. helyezést ért el a németországi
Neukirchenben megrendezett
Nemzetközi Ifjúsági Gépíróversenyen. Csapatversenyben is
aranyérmet hozott haza pécsi
versenytársával, Szili Gáborral,
aki egyéniben a 6. helyen végzett.

S egy újabb jó hír, jövõre a Berlini Világbajnokságon Tamás képviseli Magyarországot. Az örömhírt, a tótszentmártoni fiatalember
édesanyja osztotta meg szerkesztõségünkkel. A thúrys-tanuló
gyors- és gépírással, a 10 ujjas
vakírással elõször 9. osztályosként
találkozott szakmai tantárgy keretében. De mondhatjuk azt is, szabad stílusban õ már korábban gyakorolta számítógépén a gyorsírást.
Aztán át kellett szoknia, ahogy tanára, késõbbi felkészítõje Kalmár
Izabella oktatta. Kilencedikesként
eljutott az országos versenyre, 10ben pedig a második versenyen is
megmérettette magát. A jó eredmények után egyre több idõt fektetett be a gyakorlásba, a tanulásba.
 Az új Z-generáció nagyrészt a
technika, a gép közelében nõtt fel, és
vannak közöttük olyanok, akik ugyan
nem 10 újjal, de gyorsan írnak. Sok
ilyen tehetség van, akiket ha odaültetnének egy billentyûzet elé, és megtanulnák a 10 ujjas vakírást, nagyon jó
eredményeket érhetnének el. Csak az

a probléma, hogy ezek a fiatalok észre sem veszik ezt, és mindennapos
dolognak fogják fel ezt a fajta tehetségüket  magyarázta elöljáróban Tamás.  Igazából Kalmár Izabella tanárnõ fedezett fel, õ foglakozott velem és indított el a legelsõ versenyen.
Az elsõ országos verseny után, amikor felkerestem Budapesten a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos
Szövetségét, az elnök és az alelnök is
a további megmérettetésre biztatott.
Én így is tettem, felkészültem.
 Mibõl áll egy-egy felkészülés?
 Írás közben fókuszálni kell a
szövegre, az írás tempójára, és az
adódó esetleges hibát gyorsan ki kell
javítani. Hiszen ha minél gyorsabban, és minél kevesebb hibával ír az
ember, annál jobb eredményt ér el. A
versenyen is azt nézték, hogy fél óra
folyamatos koncentrálással ki tudja
a leggyorsabban és a leghibátlanabbul leírni a versenydolgozatát. A felkészülés nálam szinte mindennapos
teendõ volt, keményen kellett gyakorolni. Korábban nem ismertük
egymást Szili Gáborral, de a csapat-

Idén is ezüst az informatikai olimpiáról
A 28. Nemzetközi Informatikai Olimpiát rendezték az oroszországi Kazany városában, ahol
a Batthyány Lajos Gimnázium
12. D osztályos tanulója, Erdõs
Márton is indulhatott, mi több,
onnan végül ezüstérmet is hazahozhatott.
Az augusztus 19-én zárult eseményen Márton már nem volt tapasztalat híján, hiszen korábban
ilyen megmérettetésen indult
már Tajvanon és Kazahsztánban
is.
 Idén 84 ország 306 versenyzõvel képviseltette magát és egy országból legfeljebb négy diák indulhatott  kezdte Erdõs Márton. 
Ezen versenyeken kitétel még
hogy középiskolás diákok, 20 éves
korig bezárólag indulhatnak, egyben az említett mindkét feltételnek
meg kell felelni.
Amint azt megtudtuk, egy informatikai olimpián is versenynapok
vannak, s értelemszerûen ezeken
kell jól teljesíteni. Amúgy a lényege tulajdonképpen  persze csak
így leírva  egyszerû...
 5-5 órát lehetett a programozásra felhasználni és három-három

versenyben szükségünk volt egymás
ösztönzésére, ami meg is mutatkozott az eredményben. A résztvevõ
négy-öt ország képviselõi, valamennyien a saját anyanyelvükön írták a megadott szöveget. A fél órás
verseny begyakorlásához ajánlottak
kulcsszavakat. Egyértelmû volt ennél a versenynél is, hogy az aktuális
politikában olvasható eseményekbõl
választanak. Az én szövegem a
migránsokról és a munkáról, a
migránsok elhelyezkedésérõl szólt.
Egyébként valamennyien más tartalmú, de azonos terjedelmû szöveget
kaptunk.
A világbajnokságot Berlinben
rendezik meg a jövõ nyáron, de elõtte ismét megméretteti magát a 16
éves fiatalember az országos versenyen. S hogy addig a tanulás mellett
mivel tölti a szabadidejét? Az úgymond edzés mellett szponzorokat
is kell keresnie az utazási költségekre, mert a jövõ évi kijutást a szövetség nem tudja finanszírozni.
Bakonyi Erzsébet

Szavazott
a közönség
Lezárult az internetes szavazás a Nagykanizsa legszebb konyhakertje Közönség Díjára. A szervezõk az értékelés újabb lehetõségeként 
a hét kategórián túl nyolcadikként  augusztus 12-én indították el a Facebookon a közönségszavazást.

programozási feladatot kellett végrehajtani a megadott adatokkal,
méghozzá úgy, hogy az elkészített
program helyes választ adjon a lehetõ legrövidebb idõ alatti program lefuttatással. A helyes válasz
értelemszerûen feltétek különben
nem jár pont.
Az eredményekbõl kitûnhet,
hogy felettébb éles mezõnyben
kellett Mártonnak ezúttal is bizonyítania.
 A verseny keretében léteznek
helyezések, illetve ehhez tartozó
érmek, értékelések, én tavaly például Kazahsztánban a 28. lettem,

idén ennél picit hátrébb, pontosabban a 36. helyen végeztem, viszont
ezüstérmet érdemeltem ki az
oroszországi helyszínen. Aranyat
például az indulók egy tizenkettede kaphatott, további negyede
ezüstöt, harmada pedig bronzot,
vagyis a versenyzõk fele kapott
összesen érmet.
Ilyen eredmények után aligha
véletlen, hogy Márton az informatika területén képzeli el jövõjét,
vagyis informatikán folytathatja
felsõoktatási tanulmányait.
Polgár László

A témában dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó tartott sajtótájékoztatót. A kezdeményezés sikerét jelzi az is,
hogy a felhívás nyomán, az eltelt 3 hét alatt több mint negyvenezerszer kattintottak rá a képekre. A legtöbb, 489 szavazattal a kiskanizsai Pipitér Óvoda
I. helyezést ért el. II. Tóth
Ferencné, Kiskanizsa, Haladás
út 25. szám alatti lakos kertje
253 szavazattal. III. Miklósfai
Óvoda, 228 szavazattal.
Az országos ünnepélyes eredményhirdetés október közepén
lesz. Valamennyi díjazott és benevezett kertmûvelõ személyre
szóló meghívást kap a díjátadó
ünnepségre.
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26 éve képezzük a vezetõket!

Kedvezményes* személygépkocsi vezetõ, és moped kresz
tanfolyamainkra jelentkezési idõpont:
Szeptember 14. (szerda) 16.00 óra
Szeptember 28. (szerda) 16.00 óra
Következõ GKI vizsga idõpont: október 8. (szombat)
Jelentkezési határidõ: szeptember 28-ig
* Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!
Nagykanizsa, Ady u. 30. Telefon: 0693-516-634.
Beke Ivett irodavezetõ: 0630-491-7051 E-mail: nagykanizsa@voksh.hu
/Stat.2016-2 né. VSM: "B" E: 70,18, F: 52,86% - "C"E: 75,44 % ÁKÓ: "B" Gy: 175,79% "C" Gy: 100,86% /
KK: B 179.600 Ft/fõ. C: 160.000 Ft/fõ)

Felhívás:
A Szívbetegekért
Egyesület
2016. szeptember 27-én (kedden)
A Szív Világnapja rendezvényére várja:
a helyi kézmûves termékeket
(méz, lekvár, szörp, aszalt gyümölcs, õrlemények,
olajok, szárított fûszer-és gyógynövények ) elõállító,
és/vagy forgalmazókat, egészségmegõrzõ, betegségeket kezelõ
szolgáltatást nyújtókat, akik szívesen részt vennének termékeikkel
és szolgáltatásaikkal a Hevesi Sándor Mûvelõdési Központban
tartandó rendezvényen.
Ingyenes helyet biztosítunk a részükre!
Jelentkezni a következõ számon lehet:
06/70/364-6278

2016. szeptember 8.

Fogadóórák
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. szeptember 28-án (szerda) 8,30-12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Tóth Nándor alpolgármester fogadónapot tart 2016. szeptember 14-én (szerda) 8,30-12,00 óráig a Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalójában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Képviselõk:
Dénes Sándor, a 10. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
2016. szeptember 15-én (csütörtök) 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Gábris Jácint önkormányzati képviselõ fogadóórájával kapcsolatos információ a 8800 Nagykanizsa, Rozgonyi u. 1. 1/7. számú irodában kérhetõ.
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Bayer Zsolt:
>>Mert minden terrortámadás és magányos bevándorló által elkövetett
gyilkosság áldozatának vére azoknak
az európai vezetõknek a lelkén szárad,
akik pártolják, helyeslik és lehetõvé teszik a tömeges migrációt.<<

ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓRA HÍV

a Polgári Kanizsáért Alapítvány
IDÕPONT:
szeptember 15. (csütörtök)
18.00 óra
Multifokális lencse AKCIÓ 30 %
Az akció 2016. szeptember 30-ig érvényes.

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

HELYSZÍN:
HSMK Farkas Ferenc terem

ZALAKAROSON IS MAGASABB
FOKOZATBA KAPCSOLHATNAK A SZÁMÍTÓGÉPEK
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó
fejlesztése
Megkezdõdött Zalakaros egyes részein a Telekom nagysebességû,
szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan a zalakarosi
Telekom elõfizetõk is élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet
minden elõnyét, például az interaktív tévé szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az
elõzetes terveket is felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált
elérhetõvé a nagysebességû szélessávú internet év végéig. A menet
azonban itt nem áll meg, 2016 végére a Telekom célja, hogy újabb, több
mint fél millió háztartásba jutassa el az internetezés élményének új
korszakát. A zalakarosi lakosokat is érinti majd a fejlesztés, így év
végéig 1500 itteni háztartás számára nyílik meg a lehetõség, hogy
használhassa majd a szupergyors technológiát.
 Milyen élményeket kínál az új hálózat a zalakarosiak számára?
 Elsõsorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltõdõ
weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerûbb
kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és videóletöltést és -megosztást is
jelent. Hamarabb letöltõdnek az emailek, egyszerûbben és élvezetesebben használhatják majd ez elõfizetõk a közösségi oldalakat.
 Rengeteg TV-csatornát, szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több
képernyõn is elérhetõ filmkölcsönzést. Zalakaroson is élvezhetõvé válik az
interaktív tévézés számos már meglévõ funkciója, mint például a megállítható
és visszatekerhetõ élõ adás, a felvehetõ élõ adás, az elektronikus mûsorújság,
vagy a tévé képernyõjén elérhetõ változatos interaktív alkalmazások.
 Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú internet kínálta
elõnyökbõl a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá,

rugalmasabbá válik mûködésük, javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan, folytatódik a 4G
hálózat bõvítése is, amely már meghaladta a 97,6%-os kültéri lakossági
lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil internet-szolgáltatásával így
már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden zalakarosi
számára.
További információ a fejlesztésekrõl a telekom.hu/fejlesztes
weboldalon olvasható.

Egy helyi vállalkozó véleménye:
Vállalkozóként naponta használom az internetet. Felgyorsult, változó világunkban nélkülözhetetlen mind az információszerzés terén,
mind az ügyfelekkel való kapcsolattartásban.
Manapság nemcsak a számítógépemet kapcsolom be, ha belépek az
irodámba. Mindig velem van, és rendelkezésemre áll a semmivel sem helyettesíthetõ mobiltelefon. Mivel hamarosan Zalakaroson is magasabb
fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek, és a Telekom fejlesztése révén
gyorsabbá válik az internetezés, bízom benne, hogy rövidesen a cégünknél is érzékelni fogjuk ezt a sebességváltást.
Az üzleti kommunikáció terén nélkülözhetetlen az alkalmazása, hiszen jelentõsen felgyorsíthatja az információáramlását, ezáltal ismertebbé teszi a cég törekvéseit. Egy jó ötletért nem kell már a szomszédba menni, elég, ha kávézás közben egy pillantást vet az ember a mobiljára, és kitárulkozik elõtte a nagyvilág. Gyors segítséget nyújtva a tájékozódásban, az ismeretek bõvítésében és a piac, vagy ügyfélszerzésben egyaránt.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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XIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál  FORGALMIREND VÁLTOZÁS
A 2016. évi XIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál programjai miatt az
alábbi útlezárások, forgalomkorlátozások és forgalmirend-változások várhatók az Erzsébet téren és környékén:
PARKOLÁSI TILALOM LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 08. (csütörtök) 15:00 - szeptember 11. (vasárnap) 5:00-ig az Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi út között.
- szeptember 08. (csütörtök) 18:00 - szeptember 11. (vasárnap) 05:00-ig az
Erzsébettér nyugati útszakaszán a Fõ út és a Magyar utca között (Polgármesteri
Hivatal és a Bolyai Ált. Iskola elõtt), valamint az Erzsébet tér északi oldalán a
Rozonyi utca és a Magyar utca között.
- szeptember 08. (csütörtök) 18:00 - szeptember 11. (vasárnap) 05:00-ig a
Rozgonyi utcában a Sugár u. és az Erzsébet tér között
- szeptember 09. (péntek) 08:00 - szeptember 09. (péntek) 16:00-ig a fizetõparkolók ingyenesen vehetõk igénybe.
ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
- szeptember 08. (csütörtök) 18:00 - szeptember 11. (vasárnap) 05:00-ig, az
Erzsébet tér keleti útszakaszán a Fõ út és a Rozgonyi utca között,
- szeptember 09. (péntek) 6:00 - szeptember 11. (vasárnap) 05:00-ig a Fõ út a
Csengery út és Zárda utca közötti szakaszán, az Erzsébet tér nyugati útszakaszán
a Fõ út és az Arany János út között (Polgármesteri Hivatal - Bolyai Ált. Iskola
elõtt), az Erzsébet tér északi oldalán a Rozgonyi utca és a Magyar utca között, a
Vásár utcában a Báthory utca Erzsébet tér között (forgalom terelése a Báthory utca felé). A Rozgonyi utcában a Sugár u. és az Erzsébet tér között.
Az útlezárások területére a fenti idõpontok alatt csak a lakók, a vásárosok vendéglátósok, a fellépõk és a rendezõség tagjai hajthatnak be a rendezõk által
biztosított behajtási engedéllyel.
FORGALMIREND-VÁLTOZÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Szeptember 09. (péntek) 6:00 - szeptember 11. (vasárnap) 05:00-iga Rozgonyi
utca Sugár út Múzeum téri becsatlakozás közötti szakasza zsákutca, behajtani tilos kivétel célforgalom táblával. A Rozgonyi u. Sugár és Múzeum tér becsatlako-

zás közötti szakasza kétirányú forgalommal mûködik. A Múzeum tér felõl jobbra lehet kikanyarodni a Rozgonyi utcára, majd egyenesen kötelezõ haladási iránnyal lehet áthaladni a Sugár utcán. A Zárda u. irányából balra lehet kikanyarodni a Király u. felé. A Kinizsi utcában közlekedõk a Rozgonyi utcába balra kanyarodva haladhatnak tovább.
IDEIGLENES ÉS SZAKASZOS ÚTLEZÁRÁS LESZ ÉRVÉNYBEN
Szeptember 10. (szombat) 10:00 - 11:00-ig az szüreti felvonulás idejére az Erzsébet tér irányában a HSMK - Fõ út -Erzsébet tér szakasza felvonulás elhaladásának ideje alatt.
BUSZFORGALOM VÁLTOZÁSA
Értesítjük Tisztelt Utazóközönséget, hogy a XIII. Kanizsai Bor- és Dödölle
Fesztivál programjai miatt lezárásra kerül az Erzsébet tér északi oldalánál lévõ
útszakasz a Rozgonyi utca és a Magyar utca között. A lezárás miatt ezért szeptember 09. (péntek) 5:00 - szeptember 11. (vasárnap) 05:00-ig a 8-as és a 8 Yos jelzésû helyi járatok Napraforgó tér - Miklósfa viszonylatban módosított útvonalon közlekednek. Nem érintik a Királyi Pál út sarok, Vörösmarty út sarok
és a Rozgonyi utca sarokmegállóhelyeket. A megállóhelyek, ahol a járatokat
igénybe vehetik: Zrínyi utcai ideiglenes megálló, Kalmár utca, Magyar utca 60,
Kenyérgyár. Továbbá lezárásra kerül a Fõ út - Csengery út -Zárda utca közötti
szakasza is, ezért a jelzett idõpontban az érintett szakaszon közlekedõ autóbusz
járatokkelet-nyugati irányban (4, 4A, 4Y, 6, 6A, 6C, 6E, 6Y, 8, 8Y, 10, 10Y, 18,
C3) nem érintik az Eötvös téri, Deák téri és a Dél-Zalai Áruház megállókat. Az
érintett járatok a K - Ny-i irányban a Teleki u. - Kórház u. - Kisfaludy u. - Ady
u. - Zrínyi u. - Kalmár u. vonalon, a Ny - K-i irányban a Kalmár u. - Zrínyi u. Csengery u. - Fõ u. vonalon közlekednek ideiglenes megálló beiktatásával az Eon székház elõtt.
A lezárások és forgalomkorlátozások miatti esetleges kellemetlenségekért kérjük megértésüket és türelmüket.
KonTuRplusz Egyesület
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Kanizsa  Kvótareferendum

Kvótareferendum

Három hét múlva lesz a szavazás

Három hét múlva, október 2án lesz a kötelezõ betelepítésrõl
szóló országos népszavazás, a
voksolásra jogosult több mint
nyolcmillió
választópolgár
3177 település 10 331 szavazókörében, illetve 105 külképviseleten személyesen szavazhat.
Azok a választópolgárok, akiknek nincs magyarországi lakcímük, levélben adhatják le
voksukat.
Az Országgyûlés május 10-én
rendelte el a kötelezõ betelepítési
kvótáról szóló, a kormány által
kezdeményezett népszavazást,
amelyet Áder János köztársasági
elnök október 2-ára írt ki. A kérdés
úgy szól: Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?

Az országos népszavazás akkor
érvényes, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen
szavazott, és eredményes, ha az érvényesen szavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.
Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyûlésre kötelezõ.
Az októberi népszavazáson a
külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és fõkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha a magyarországi lakóhelyük szerinti helyi
jegyzõnél szeptember 24-én 16
óráig jelentkeznek a külképviseleti névjegyzékbe személyesen,
levélben vagy a valasztas.hu
honlapon keresztül. Ezt a választás elõtt egy hónappal 2669-en
tették meg. A választópolgárok
105 külképviseleten adhatják le
voksukat, az idõeltolódás miatt

az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelõzõ
napon, október 1-jén, szombaton
lesz a voksolás.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy
másik településén, vagy ugyanazon a településen, de a lakcímétõl eltérõ szavazókörben élni kíván a választójogával, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezést szeptember 30-án 16 óráig
lehet kérni a lakóhely szerinti település jegyzõjétõl személyesen,
levélben vagy a valasztas.hu honlapon keresztül. Eddig 6788-an
jelezték, hogy nem a lakóhelyükön kívánnak szavazni.
Az októberi népszavazás újdonsága, hogy ez az elsõ országos
népszavazás, ahol a magyarországi
lakóhellyel nem rendelkezõ magyar állampolgárok is voksolhatnak. Azok, akik élni szeretnének

Mindegy, mit jelöl be, lényeg,
hogy a NEM legyen!
Hurrá! Munkát talált! Drogot
árul.  poénkodott a bevándorló
beilleszkedésén, gyors bûnözõi
karrierjén a hajdani német
rendõr. Georg Spöttle szombat
délután a Ferences kertben egy
családi napon osztotta meg elsõ
kézbõl tapasztalatait.  Kevés az
agysebész
Németországban,
mondják. Azért nem kérek az
olyan mûtétbõl, amelyet betondarabbal végeznek. Röszkénél a
TEK-es kolléga csigolyája sérült
meg  emlékezett.
Zákány óta a kanizsaiaknak is
van fogalmuk, mi a különbség a
menekült és a hódító között. Az
elõbbi megköszöni a segítséget.
Az utóbbi  akár a vonat összerondításával is  kifejezi véleményét:
a ti szabályaitok fölött állok. Arab
nyelvismeretem többször segített
megtudni, hogyan gondolkoznak
rólunk. Elképesztõ a szervezettségük. Ki is adtuk, minden eldobált papírt össze kell gyûjteni. Hatalmas összegû szaúdi átutalások
voltak rajtuk.
A Kommerzbank kiszámította,
6 évig fizeti vissza egy bevándor-

ló a német államnak, amit segély,
gyógykezelés, képzés formájában
ráköltenek. Csak a 7. évben lát
valamit a német államháztartás.
Csoda, ha nem soká 70-re emelik
Németországban a nyugdíjkorhatárt? És azt meg is kell élni. Milyen boldog leszek odafönt, ha látom, Ahmed az én nyugdíjamból
vesz magának csodaverdát. Apropó gyógykezelés. Olyan területekrõl jönnek, ahol a HIV fertõzés, a Hepatitis, a tuberkulózis
igen elterjedt. Mibe kerül ennek a
kikezelése?
A pénzügyi terhekhez a házigazda is hozzátette a maga szakterületének számait. Cseresnyés Péter
államtitkár érzékeltette, például a
szakképzésre fordított összeget,
gyermekeink tanításának költségét
 de akár a nyugdíjak megvédését
 mekkora arányban veszélyeztetné már pár tízezer migráns befogadása is.
A sok évtizede Németországba
került törökök se hajlandók az
együttélésre.  folytatta tapasztalatait a német rendõr. Arra sincsenek
kényszerülve, hogy megtanulják a
befogadó ország nyelvét. Már saját

pártjuk is van  Allianz Deutschen
Demokraten , akár demokratikus
úton is átvehetik nemsoká a vezetést. Berlini vagyok, ott már 25% a
muszlim. Még azok a jó arcok
is, akikrõl azt hinnéd, európaiakká
lettek, egy ponton inkább a sajátjukhoz húznak. Hogy is mondta
nemrégen az Iszlám Állam? Európát bevesszük asszonyaink méhével.
Bûnügyi tapasztalataira visszatérve Georg Spöttle felidézte:
amikor egy autót feltörõ fiatalemberrel szemben jártak el, rögtön
elõkerült a rasszizmus kártya.
Mert náci vagy!  kapta meg.
Ha norvég volnál, akkor is letartóztatnálak, ha autót lopsz.  felelte. És megdöbbentõ a német
vezetés hozzáállása. Az államügyészség levadássza, ha valaki a
migrációt bírálja. Házkutatást tartanak nála, átvilágítják laptopját.
Tavasszal kommentár nélkül föltette a Bonnban agyonvert 17
éves fiúról készült képeket 
Zuckerberg úr letiltotta. Orwelli
világ.
Már magyar áldozat is van 
utalt Cseresnyés Péter az eritrea-
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szavazati jogukkal, akkor szavazhatnak, ha szeptember 17-én 16
óráig felvetették magukat a levélben szavazók névjegyzékébe. Annak, aki a 2014-es országgyûlési
választások elõtt, vagy azóta regisztrált, nem kell újra kérnie a regisztrációt. A vasárnap reggeli
adatok szerint 265 179 külhoni
magyart vettek fel a központi névjegyzékbe.
A Nemzeti Választási Iroda
(NVI)) hétfõtõl postázza azoknak
a külhoni választópolgároknak a
szavazási levélcsomagot, akik
postán kérték azt. Akik a külképviseleteken kívánják átvenni,
szeptember 19-étõl tehetik ezt
meg. A levélszavazatokat vissza
lehet juttatni postán az NVI-hez
október 1-jén éjfélig, de le lehet
adni azokat szeptember 19-étõl
munkanapokon a kijelölt 12 külképviseleten, valamint a szavazás
napján a szavazás idõszakában a
külképviseleteken és az országgyûlési egyéni választókerületek
székhelyein.
MTI - Kanizsa
iak által Németországban megerõszakolt miskolci nõre. Georg
Spöttle pedig sorolta a strandokon, uszodákban migránsok által
elkövetett molesztálásokat. Kiskorú lányokat és fiúkat is megtámadtak. Ezzel szemben Magyarország ma a béke és a biztonság
szigete. Meg is kell tartanunk annak. Német állampolgár létemre
tisztelem a magyar kormány elõrelátását. A déli határ megerõsítése tankakadályokat is jelenthet.
Hiszen, ha Törökország felmondja az egyezséget, akár százezres
tömeg zúdulhat ránk. Fel kell készülni, hogy elkötött kamionnal,
munkagéppel hajtanak neki a kerítésnek. .
A surdi polgármester  fûzte
hozzá a fideszes házigazda 
nem a mi politikai közösségünkhöz tartozik. De kijelentette:
Surdon 100%-os lesz a részvétel. És az mind NEM lesz. Hasonlót várok el egész Dél-Zalától. Hosszú évtizedekre, évszázadokra meghatározza hazánk
jövõjét az október 2-i népszavazás. Kanizsaiként  ne vegyék
szavaimat patetikusnak  arra is
kell gondoljunk: Thury György
nem azért halt meg, hogy 500 év
után besétáljanak az országunkba.
Kanizsa
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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
Szeptember 12. 17 óra
"NÕK KÉKBEN" - családbarát
fotókiállítás. Köszöntõt mond:
Cseresnyésné Nagy Lívia, a nagykanizsai kiállítás védnöke. Megnyitja:
Lehota M. János esztéta
A megnyitó ideje alatt az Alapítvány
az Autista Gyermekekért Kocka
Klubjában a gyermekfelügyelet biztosított. A vándorkiállítás fõvédnöke:
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár, Emberi
Erõforrások Minisztériuma
A fotókiállítás az Emberi Erõforrások
Minisztériuma, valamint a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet támogatásával a Családbarát Ország
2015 program keretében, a nagykanizsai kiállítás pedig a MagNet Bank
Közösségi Adományozási Programjának támogatásával valósul meg.
Megtekinthetõ: szeptember 22-ig, hétköznap 8-18 óráig
Szeptember 20. 18 óra
Barkó Judit: ANTIIZGULIN könyvbemutatóval egybekötött
elõadás a lámpaláz leküzdésének
módszerérõl.
Belépõdíj: 1 000 Ft
Szeptember 24-25. 10-18 óra
KOCKAFEST - igazi lego® rajongóknak
Belépõdíj: gyermek 600 Ft; felnõtt 800 Ft

Szeptember 16. 18 óra
MESEVARÁZS - Szõke Veronika
mûvészetterapeuta kiállítása nemezekbõl és grafikákból
Megnyitja: Prof. Dr. Szûcs Attila,
pszichiáter. Elõadó: Lázár Péter
elõadómûvész, drámapedagógus
Megtekinthetõ: szeptember 30-ig
hétköznap 9-17 óráig. A belépés
díjtalan!
Szeptember 18. 17 óra
A BRÉMAI MUZSIKUSOK bábelõadás
A budapesti Szamárfül Project
elõadása. Belépõdíj: 800 Ft

Szeptember 17. 9 óra
NÉPTÁNCOS FOGLALKOZÁSOK 6-8 ÉVESEKNEK
A csoportot min.
15 fõ jelentkezése esetén indítjuk.
Jelentkezési határidõ: szeptember 16. péntek
Tel.: 0630-527-4889
Szeptember 17.
BAJCSA FALUNAP
Részletes program
a plakátokon

2016. szeptember 8.

Szakképzési ösztöndíj pályázat helyi hiányszakmákban
tanulmányokat folytató tanulók részére
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete alapján
a meghatározott helyi hiányszakmákban tanulmányokat folytató tanulók részére.
Pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, szakképzést biztosító köznevelési
intézmények nappali tagozatos tanulói az alábbiak szerint:
SZAKMA MEGNEVEZÉSE
OKJ SZÁMA
ÉRINTETT ÉVFOLYAM
Ipari gépész
3552104
9. évfolyam
Kõmûves és hidegburkoló
3458208
9. évfolyam
Kõmûves
3458214
9. évfolyam
Burkoló
3458213
9. évfolyam
Festõ, mázoló, tapétázó
3458204
9. évfolyam
Gépi forgácsoló
3452103
9. évfolyam
Kárpitos
3454205
9. évfolyam
Jármûfényezõ
3452503
9. évfolyam
Épület- és szerkezetlakatos
3458203
9. évfolyam
Ács
3458201
9. évfolyam
Húsipari termékgyártó
3454103
9. évfolyam
TECHNIKUS KÉPZÉS
OKJ SZÁMA
ÉRINTETT ÉVFOLYAM
Gázipari technikus
5454403
13. évfolyam
Gépgyártástechnológiai technikus
5452103
13. évfolyam
Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
5434401
13. évfolyam
Logisztikai és szállítmányozási ügyintézõ 5484111
13. évfolyam
Megpályázható szakképzési ösztöndíj mértéke: az elsõ szakképzési évfolyam elsõ félévében egységesen 5 000 Ft/hó,
az elsõ szakképzési évfolyam második félévétõl kezdõdõen, valamint a további félévekben a tanulmányi átlageredmények
függvényében az alábbiak szerint:
Tanulmányi átlageredmény
Ösztöndíj összege
3.01 - 3.5 között
6 000 Ft/hó
3.51 - 4.0 között
8 000 Ft/hó
4.01 - 4.5 között
10 000 Ft/hó
4.51 - 5.0 között
15 000 Ft/hó
A pályázat benyújtásának módja, határideje: aspályázati dokumentációt személyesen vagy postai úton lehet benyújtani
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Pályázati dokumentáció részei: kitöltött adatlap (letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról), iskolalátogatási igazolás,
kérelem benyújtását megelõzõ tanév tanulmányi eredményét tartalmazó tanév végi bizonyítvány iskola által hitelesített
másolata (13. évfolyam esetében).
Beadási határidõ: 2016. szeptember 15.
A pályázatról további információ kérhetõ személyesen vagy telefonon a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Csoportjánál (Fehér Ildikó 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. T: 20/849-2334).

Gyógyszertári ügyelet Nagykanizsán - szeptember
2016. szeptember 8.
2016. szeptember 9.
2016. szeptember 10.
2016. szeptember 11.
2016. szeptember 12.
2016. szeptember 13.
2016. szeptember 14.
2016. szeptember 15.
2016. szeptember 16.
2016. szeptember 17.
2016. szeptember 18.
2016. szeptember 19.
2016. szeptember 20.
2016. szeptember 21.
2016. szeptember 22.
2016. szeptember 23.
2016. szeptember 24.
2016. szeptember 25.
2016. szeptember 26.
2016. szeptember 27.
2016. szeptember 28.
2016. szeptember 29.
2016. szeptember 30.

SALVIA, RÓZSA U. 6.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZÖLDFENYÕ, ALKOTMÁNY U. 51.
BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1.
BENU, TÁBORHELY U. 4.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
KISKANIZSAI, BAJCSY ZS. U. 38/A.
REMÉNY, GARAY U. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.
SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2.
ZÖLDFENYÕ, ALKOTMÁNY U. 51.
PATIKAPLUS, BOSZORKÁNY U. 2.
BENU, TÁBORHELY U. 4.
BENU KATONARÉTI, TAVASZ U. 26.
FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8.
KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6.
KIRÁLY, KALMÁR U. 4.
KISKANIZSAI, BAJCSY ZS. U. 38/A.
REMÉNY, GARAY U. 14.
SALVIA, RÓZSA U. 6.

93/536-610
93/510-151
93/333-521
93/310-403
93/510-135
93/311-607
93/310-367
93/310-402
93/536-620
93/319-462
93/314-967
93/536-610
93/510-151
93/333-521
93/516-280
93/510-135
93/311-607
93/310-367
93/310-402
93/536-620
93/319-462
93/314-967
93/536-610

22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
20:00-08:00
19:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-06:00
22:00-07:00
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Horoszkóp

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS

III.21.IV.19. Kos

A Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal
munkahelyi ajánlatairól bõvebben:
Általános iskolai tanár
( biológia-földrajz)
Általános iskolai tanár
( rajz, németnyelv)
Általános iskolai fejlesztõ pedagógus
Szobaasszony, konyhai kisegítõ
Hegesztõ, lakatos
Minõségbiztosítási asszisztens
Bútorasztalos
Kárpitos
Élelmezésvezetõ
Gyártósori szerelõ
Bolti eladó

szakirányú

megegyezés szerint

szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
szakirányú
8 ált. iskola
szakirányú

megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
megegyezés szerint
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 - szerda: 8:00 -16:00 óra között,
péntek: 8:00 - 13:00 óra.
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Nem vágyakozik égi eseményekre,
megelégszik azzal is, ami a földön történik önnel. Csak szemlélje továbbra
is derûlátóan a világot.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Az anyagi és a munkahelyi gondjait egyelõre ne ossza meg ismerõseivel. Ha
megerõsíti az energiaszintjét, könnyen
legyõzi az akadályokat.

V.21.VI.21. Ikrek
Vendégek érkezését jelzik önnek a
csillagok. Örüljön neki, és készüljön
fel fogadásukra testben és lélekben
egyaránt.

VI.22.VII.22. Rák
A hétvégén csak az érzelmi életét érintõ
kérdésekkel tud foglalkozni. Valaki nagyon eltereli a figyelmét a munkáról, de
nem lesz belõle semmi baj.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Gondolja át, hogy mi mindent szeretne
még megvalósítani ebben az évszakban.
Ha nyomasztja valami a lelkét, azon is
tegye túl magát.

VIII.23.IX.22. Szûz
A párja akkor sem fog neheztelni önre,
ha a kelleténél nyûgösebben reagál az ötleteire. Egy jó hír azonban örömet okoz
mindkettejüknek.

IX.23.X.22. Mérleg
Meglehetõsen nyûgös lesz ezekben a napokban. Ha nem tud mihez kezdeni a
szabadidejében, akkor próbáljon szerencsét. Lottózzon!

X.23.XI.22. Skorpió
Kellemesen köszöntenek önre a szeptemberi napok, és széppé, színessé teszik
az életét. Nem baj, ha ezúttal nem látja a
fától az erdõt.

XI.23.XII.21. Nyilas
Bár szeretne egyszerre kétféle feladatot
is elvégezni, de nem tudja, hogyan fogjon hozzá. Ha eddig jól tudta menedzselni magát, ezután is menni fog.

XII.22.I.20. Bak
Úgy tûnik, egyedül nem tud megbirkózni
a feladatával. Ha úgy érzi, szüksége van
a környezetváltozásra, akkor utazzon el
valahová.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ha úgy látja, valaki kellemetlenséget
akar okozni önnek a munkahelyén, nem
jár messze az igazságtól. Ezért higgadtan
válaszoljon a szokatlan kérdésekre.

II.20.III.20. Halak
Pihenje ki magát, ha legközelebb megbeszélésre hívják. Könnyen elõfordulhat,
hogy olyankor mondja meg a "magáét",
amikor nem kellene.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Nemzetközi mezõny körözött
Férfiember ha csak szimplán
a nézelõdés gyanánt tévedt ki az
elmúlt hétvégén a kanizsai
krosszpályára, bombázók garmadáját láthatta  persze jó kis
motocross futamokkal együtt.

Fotó: Polgár László

S ezt nem egy katonai reptéren,
annak esetleg valamelyik zugában
konstatálhattuk, ahol holmi gyor-

ájában például a Kanizsa
Motocross SE nagy tehetsége,
Horváth Ádám gyõzött.
 Úgy gondolom, méltán volt remek visszhangja rendezvényünknek, hiszen nem csupán az indulók
nagy létszáma, de a népes közönség
is sokat dobott a történéseken  fogalmazott Venszl Zsolt, a KMSE elnöke.  Annak külön örülünk, hogy

sulási versenyt rendeztek, hanem
egy motorkrossz eseményen,
melynek keretében a motoros
utánpótlás minicross bajnoki fordulóját, illetve a felnõtt Mxmania
sorozat futamait rendezték. Egyegy ilyen rendezvény pedig igencsak vonzza a csinos hölgykoszorú tagjait, akik közül ráadásul nem
kevesen nyeregbe is pattantak. Ebbõl eredõen a résztvevõk létszámával sem lehetett probléma, ráadásul szurkolók is érkeztek szép
számmal.
A nagykanizsai motocross-katlanban már múlt szombat reggel
nagy volt a sürgés-forgás, pedig
akkor még csupán az edzésekkel
indítottak a motorosok. Elõbb
egy szabadedzés, majd a mért
kvalifikációs etap következett,
így az indulók a délutáni futamokra kellõen feltérképezhették
a versenyhelyszín ugratóit, kanyarjait, lejtõit. A pontosan 149
induló  a minicross résztvevõivel együtt  8 országból érkezett
és nemzetközi mezõnyt takart,
hiszen a házigazda magyarokon
kívül motorra pattantak csehek,
osztrákok, románok, szlovákiaiak, szlovénok, sõt, még bolgárok
és két görög versenyzõ is. Aztán
az utánpótlás 50 ccm-es kategóri-

házigazda egyesületként számos
dobogós helyezést szereztek fiataljaink, rutinos motorosaink, valamint szlovén krosszosaink.
Minicross ob forduló és Mxmania sorozat, eredmények. Minicross, 50 ccm maxi: 1. Horváth
Ádám (KTM, Kanizsa MSE), 2.
ifj. Paitz Miklós (KTM, Kóka
KSK), 3. Molnár Gábor (KTM,
MAMI Team). 50 ccm mini: 1.
Osztotics Patrik (KTM, Kõszárhegyi MC), 2. Toldi Ádám (KTM,
Kanizsa MSE), 3. Katona Áron
(REMX MSE). 65 ccm: 1. Técsi
László Márk (KTM, HELL KTM
Kecskemét Team), 2. Marius
Popovici (román, KTM), 3. Varró
Viktor (KTM, Kóka KSK). 85
ccm: 1. Kovács Ádám Zsolt
(KTM, Team HTS KTM), 2. Jakab

INGATLAN
Sandon két családi ház haláleset miatt eladó. Érd.: 0630-3983132 (7790K)
Nagykanizsán a belvárosban,
közel 700 m2-es építési terület eladó. Családi és társasház építésére is alkalmas. Érd.: 0630-2273294 (7759K)

SZOLGÁLTATÁS

Kristóf (Husqvarna, Husqvarna
Maurer Racing Team), 3. Antoniosz Szagmalisz (görög, KTM).
Nõk: 1. Molnár Alexandra (Yamaha, MAMI Team Fehér), 2. Klara
Srsen (szlovén, Kawasaki), 3.
Czigány Andrea (Yamaha, Kanizsa MSE). I. o. MX1: 1. Szõke
Márk (Suzuki, Team Tóth Suzuki),
2. Somlóvári Dániel (KTM,
REMX MSE), 3. Ragats Roland
(KTM, Motoaction-Monpet Team). I. o. MX2: 1. Csömöri Krisztián (Kawasaki, DSF Extrém SE),
2. Takács Attila (KTM, Kõszárhegyi MC). II. o. MX1: 1. Rácz Zoltán (KTM, DSF Extrém SE), 2.
Bérdi Dániel (Yamaha, Kanizsa
MSE), 3. ifj. Sulyok István (KTM,
601 Motorsport). II. o. MX2: 1.
Klausz Norbert (szlovákiai,
KTM), 2. Czigány Gergely (KTM,
Kanizsa MSE), 3. Komáromi Zalán György (Honda, Kõszárhegyi
MC). Retro: Katona Lajos
(Czetka, Kiskunlacházi KMC).
Szenior amatõr: 1. Kosztolányi
Dezsõ (Suzuki, Paksi AMSE), 2.
Szenft Márkus (Kawasaki, Team
HTS KTM), 3. Knapp András (Kawasaki, Enduro Team Suzuki Pécs
SE). Szenior Extra: 1. Grósz Béla
(KTM, Kõszárhegyi MC), 2. Moór
Attila (KTM, Kanizsa MSE), 3.
Takács Attila. Szuper szenior: 1.
Wolf Ferenc (KTM, Reál Motorcentrum MSE), 2. Jakli Attila
(Honda, Kõszárhegyi MC), 3.
Franz Mallits (osztrák, KTM, Kanizsa MSE). III. o. MX1: 1. Zeljko
Makovec (szlovén, Honda), 2.
Csernyik Péter (KTM, Dél-Konstrukt SE), 3. Harsányi Bálint
(KTM, Kanizsa MSE). III. o.
MX2: 1. Kristjan Spindler (szlovén, Honda, Kanizsa MSE), 2.
Horváth Renátó (KTM, Motoaction-Monpet Team), 3. Hannos
Rath (osztrák, Kawasaki).
P.L.
Gitár oktatás konzervatóriumot végzett (jelenleg zenemûvészeti fõiskolai hallgató) gitárostól,
könnyûzenei mûfajokban, minden
korosztálynak,
szeptemberi
kezdésssel, Nagykanizsán. Tel.:
06-70-211-1275
Televízió javítás az ön otthonában kiszállással. Balaskó István.
Tel.: 0630-597-1530 (7787K)
Kidobásra szánt televízióját,
mikróját, hûtõjét, gáztûzhelyét,

Szombaton utánpótlás válogatottak
érkeznek
Szeptember 10-én, szombaton
rangos kajak-kenu versenyt rendeznek a Csónakázó-tavon. A
Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub
szervezésében a korábban évrõlévre megrendezett, majd egy idõre elfeledett Budapest-Vidék utánpótlás válogatott kajak-kenu versenyt keltik életre a szervezésben
részt vállalók a Magyar
KajakKenu Szövetség és a város
önkormányzatának segítségével.
A rangos megmérettetésnek
Nagykanizsa a '90-es években
adott már otthont, ezúttal pedig
egyben az idei évben megújult
klubházat hivatalos keretek között
ünnepélyesen is átadhatják a sportolni vágyó kanizsai gyerekeknek
 tudtuk meg Sári Nándortól, a
kanizsai egyesület elnökétõl.
A versenyre 34 fõvárosi és 39
vidéki serdülõ, illetve kölyök
korosztályú versenyzõt hívtak
meg a szervezõk, a válogatottak
a kanizsai helyszínen 500 és
2000 m-es távon, valamint
4x200 m-es váltószámokban
mérik össze tudásukat. Egyegy
futamban 44 budapesti és vidéki versenyzõ áll majd rajthoz és
a válogatott sportolók futamai
mellett az ország különbözõ
pontjairól érkezõ klubok pedig a
Kanizsa Kupa keretei között
versengenek az érmekért. A kluboknak egyébként külön csapatversenyt is hirdetnek.
A programok a megújult
klubház átadásával szombaton
9.30 órakor kezdõdnek, majd 10
órától indulhatnak a futamok,
melyek 17 óráig tartanak. Mindezeket követõen ünnepélyes
eredményhirdetésre is sor kerül,
a rendezõk reményei szerint egy
meglepetés vendéggel.
P.L.

stb., valamint összegyûjtött, szállításra elõkészített reklámújságjait
elszállítom. Tel.: 0620-510-2723
(7763K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
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Angliában világbajnoki címig repültek
A Nagykanizsai Sportrepülõ
Egyesület versenyzõje, Ferinc
Vince a Dobó Mátéval alkotott párosával (képünkön a dobogó tetején) világbajnoki címet szerzett
az angliai Popham településének
körzetében rendezett ultrakönynyû repülõs világbajnokságon.
Az úgynevezett autogyro kategóriában szerzett vb-címhez természetesen számos feladatot kellett teljesíteni, így volt többek között navigációs és célra szállós feladat is, melyek keretében az összeszedett pontszámok alapján a Ferinc-Dobó duó olyan jól repült,
hogy világbajnoki cím lett a jutalmuk.

Fotó: Polgár László

Aki nem látta, sajnálhatja...

UFC Nagykanizsa (4.)  Lets
do it Technoroll Teskánd KSE
(11.) 3-0 (1-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, 4. forduló. Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette: Siket (Szép
II S., Szente R.). G.: Csáki J. (38.),
Nagy B. (59.), Péntek A. (85.)
Nagykanizsa: Szabó Á. - Papp T.,
Boros Z. (Zsirai A., 60.), Hóbor, Ujvári
M., Csáki J., Rácz Sz., Kulcsár R. (Orbán A., 69.), Szalai D., Kisharmadás G.
(Kiss J., 69.), Nagy B. (Péntek A., 75.).
Vezetõedzõ: Gombos Zsolt.
Az elsõ félidõben talán még
akadozott a találkozó egyértelmû
esélyesének, a Nagykanizsa csapatának játéka, a második játékrészben azonban ahogy a produkciója
úgymond mind jobban kiegyenesedett, úgy vált elõnye is egyre
biztosabbá. Péntek Adrián végre
ismét góllal bizonyította, hogy sérülése talán már a múltté, a támadó
április 9-e után lehetett ismét ered-

ményes kanizsai színekben. A tabellán öt kilenc pontos együttes található, köztük az egyik az UFC
Nagykanizsa csapata, s ha továbbra is ilyen sûrû marad a mezõny elsõ fele, akkor izgalmas folytatás
ígérkezik az együttesek számára.
Horváth-Méh
Kiskanizsai
Sáskák SE (9.)  Gyenesdiás Kinizsi SK (13.) 6-4 (2-0)
Zala megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés,
4.
forduló.
Kiskanizsa, 120 nézõ. Vezette: Németh I. (Deák F., Vörös L.). G.: Pál
M. (16., 73.), Lukács I. (66., 92.),
Piecs L. (19.), Dolmányos (90.), illetve Czafit R. (56., 78., 83., 89.)
Kiskanizsa: Munkácsi - Németh
R. (Becze, 60.), Csordás, Mulasics
(Póka, 73.), Ötvös, Pál M. (Farkas
M., 79.), Piecs L. (Horváth G.,
57.), Dolmányos, Szabó I. Kálcsics F. (Beck, 65.), Lukács I. Vezetõedzõ: Sneff Ferenc.
Ha valaki csak a második félidõre futott be, sem maradt le gyakorlatilag semmirõl, illetve azért tegyük
hozzá, a Gyenesdiás eddigi szereplésébõl, mint kiderült, nem szabadott kiindulni. Hiába szereztek
gyorsan a hazaiak vezetést, a látogatók nem feltartott kézzel vetették
magukat a továbbiakban sem a já-

tékba. Mondjuk, a kiskanizsaiak találatai nem voltak piskóták, de a
második játékrészben a Sáska 4-1
után talán már azt hitte, a három
pont simán a zsebben. Aztán a hazai
védelemben eszközölt változtatás
szinte majdnem mindent a visszájára fordított, a gyenediásiaktól Czafit
Richárd kedvére fickándozhatott a
Sáska sorai között, s lett 4-4... A

meccs menetében még az is benne
volt, hogy a vendégek cselgépe nem
csupán négy gólos marad, ezért a
hazaiak szemszögébõl a végén a
legjobbkor jött Dolmányos Márk találata a már kissé fáradt vendégek
ellen, no meg Lukács István lezárása...
P.L.

Már a fõtáblán bizonyíthatnak
Sorsoltak a labdarúgó Magyar Kupa fõtábláján, melyen az UFC
Nagykanizsa együttese is érdekelt.
Nos, a kanizsaiak szintén megyei bajnokságban szereplõ ellenfelet
kaptak, szeptember 21-én, szerdán ugyanis hazai pályán a Vas megyei
elsõ osztályban szereplõ Celldömölki VSE-vel mérkõzhet.
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Ismét Kanizsán
az ország szenior
sakkozóinak krémje
Már harmadik alkalommal rendezik meg Nagykanizsán az országos szenior egyéni rapid sakkbajnokság döntõjét, ezúttal a
Medgyaszay Házban szeptember
8-9-én találkoznak az ország legjobb szervezett keretek között
mérkõzõ szeniorkorú sakkozói.
Ahogy az elõzõ két alkalommal,
úgy idén is hatvan körüli lesz az
indulók létszáma a megyék, a megyei jogú városok, a fõvárosi kerületek legjobbjaiból válogatván.
A kilenc megyei jogú város, a kilenc fõvárosi kerület mellett már
olyan megyék is bekapcsolódtak a
küzdelmekbe, mint Csongrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy éppen Veszprém.
Az országos finálé küzdelmei
szeptember 8-án 13 órától kezdõdnek, az elsõ nap négy fordulót bonyolítanak a svájci rendszerû tornából, majd 9-én további öt kör
következik a rutinos sakkozók
számára. Az eredményhirdetésre a
második napon 14 órától kerül sor.

Lövõrõl indulván
Kanizsán át
Mindszentre
Befejezõdtek a kettesfogathajtók
megyei küzdelmei, melynek döntõjét a Csónakázó-tónál rendezték. Az
akadályhajtás keretein belül az öszszesítésben dobogón végzett versenyzõk indulhatnak a C-kategóriás
országos bajnoki döntõn, melyet október 8-án Mindszenten rendeznek.
Kettesfogathajtó megyei bajnokság, záró forduló, Nagykanizsa.
Akadályhajtás: 1. Lebics István
(Zalalövõ és Környéke Lovas
Egyesület), 2. Szalár Róbert
(Zalalövõ), 3. Nagy Róbert (Lukácsházi SE). Vadászhajtás: 1. Lebics
István, 2. Szalár Róbert, 3. Kézsmárki Sándor (Marcali Városi Szabadidõ SE). Szabadidõs: 1. Török
Gyula (Kanizsa Lovasklub), 2. Mázsa Viktória, 3. Hordós Róbert.
Az összesített eredmények alapján az akadályhajtás megyei versengésében Lebics István végzett
az elsõ helyen 50 ponttal, a második Szalai József lett 40 egységgel,
míg harmadikként Szalár Róbert
zárt 39-cel. Mindhárom versenyzõ
a Zalalövõ és Környéke Lovas
Egyesület színeiben versenyez.
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AtlasProfilax
Tudta Ön, hogy a koponya alatt lévõ elsõ nyaki csigolya, az Atlas nem csak a fejet tartja és támasztja
alá, hanem ha elmozdult, különféle panaszok okozója lehet?
A svájci dr. René-Claudius Schümperli több mint húsz
éve kidolgozta azt a biztonságos módszert, amellyel
meg lehet állapítani az elmozdulást és korrigálni azt. A
nagykanizsai dr. Varga Imre az õ egyik tanítványa, aki sikeresen alkalmazza a
módszert. A korrekció utáni napokban és hetekben folyamatosan múltak el a
régóta meglévõ panaszai, mint a rendszeres fejfájás, szédülés, feszülõ nyak, derékfájás.

Elérhetõség: 8800 Nagykanizsa, Király u. 29.
Bejelentkezés telefonon: 0630-959-3080

