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Kanizsa
LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

XXVIII. évfolyam 29. szám
2016. szeptember 15.

A finom ételeket,
a jó bort és magunkat ünnepeltük
Gyönyörû nyári délután fogadta a XIII. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megnyitójára érkezõket az Erzsébet téren. A kézmûves
kirakodóvásár portékái között
kedvükre válogathattak a felnõttek és az ifjak, s ha megéheztek és
megszomjaztak, a gasztroutcában
finomabbnál finomabb étkeket
kóstolhattak. A gyerekek sem maradtak ki a fesztiválozásból. Szüleik kíséretében fagyival, vattacukorral, lufival a kezükben érkeztek a nagyszínpad közelébe, ahol
mindig történt valami.

(93) 666-666

Az ünnepélyes megnyitót a Papa Jazz Seven muzsikája elõzte

meg. Zenéjük ritmusát átvette a
közönség is, volt, aki szólóban,
volt, aki a párjával táncolt.
 A magyar bor olyan, mint a barátság. Mentõl óbb, annál erõsebb!
A Bánk Bán-ból citált szállóige lehetne akár a Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál jelmondata is  jegyezte meg köszöntõ szavaiban
Cseresnyés Péter államtitkár,
Nagykanizsa és térsége országgyûlési képviselõje.  Évszázadok bölcsessége és tapasztalata sûrûsödik
ebben a két sorban és a történelmi
megállapítás, amely amellett, hogy
a jó bor dicsérete a barátság örökérvényû himnusza is lehetne egyben. És jó érzés kimondani, ez a

fesztivál, a most már országosan is
ismert program, ugyanerrõl szól. A
jó borról és a barátságról, hiszen a
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál
alkalmat kínál a találkozásokra, a
beszélgetésekre, a régi barátok
kézfogására, vagyis arra, hogy
megéljük a közösséghez való tartozásunkat. Kétség sem férhet hozzá,
hogy Nagykanizsa a dödölle fõvárosa  hangsúlyozta, amit nemcsak
õ állít, hanem számos fórumon,
sajtótermékben is így említenek.
A politikus kiemelte: a múlt és a
jövõ, a hagyomány és az arra alapozott fejlõdés találkozik a kormány által támogatott, a térség
(folytatás a 2. oldalon)
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ték magukat a 13. fesztiválon,
pénteken elõadással egybekötött
kóstolóra is várták az érdeklõdõket.

(folytatás a címlapról)
gazdasági fellendítését szolgáló
Mura programban is. Sokan és sokat gondolkodtak azon a vállalkozókkal, településvezetõkkel és civilekkel közösen, hogy mi jelenthet Nagykanizsa és egész Dél-Zala
számára elõrelépést, lendületet és
újabb sikert. Végül arra jutottak,
hogy a meglévõ értékekre kell alapozni a terveinket, elképzeléseinket. A Mura programot a kormány
nemzeti programmá minõsítette,
melynek keretében mintegy 80 település fejlesztése kezdõdhet meg
a közeljövõben, beleértve ebbe természetesen Nagykanizsát is. És
hogy mi köze mindennek a borhoz, a dödölléhez és a közösség
építéshez?  A válasz egyszerû.
Mert saját értékeinket, kincseinket, felhalmozott tudásunkat akarjuk a jövõ szolgálatába állítani 
fogalmazott az államtitkár, és
ezekre alapozva tervezünk biztos
jövõt az itt élõknek  tette hozzá.
Szerencsére Nagykanizsa történelme olyan gazdag, hogy nekünk
nem nagyon kell jeles napokat kutatni, nem kell ünnepeket kreálnunk. Ezen a két napon a jó bort, a
finom ételeket ünnepeljük, és persze egy kicsit magunkat is. A közösséget és városunkat, Nagykanizsát. A megújult belváros pedig
méltó és illõ helyszínt biztosít a
város programjainak, így a Bor- és
Dödölle Fesztiválnak is. Ez is közös értékünk, közös sikerünk.
Cseresnyés Péter államtitkár köszöntõjét követõen Dénes Sándor
polgármester megnyitotta a fesztivált.
Miután a városvezetõ üdvözölte
a megjelenteket és a határon túlról

érkezõket, máris megosztott két
titkot a kíváncsi hallgatósággal. Az
egyik természetesen a dödöllérõl,
a másik a borról szólt. A dödöllérõl
az volt a titok, hogy a legjobb dödöllét a Démon nevû krumpliból
tudjuk készíteni. Próbálják meg
mindenképpen  javasolta.  A
borral kapcsolatos titok pedig így
szólt: már az õseink is megmondták, hogy szõlõbõl lehet a legjobb
bort csinálni!  A mai ünnepen sok
finom pirított dödöllét és sok-sok
finom bort kóstolhatunk, fogyaszthatunk  jegyezte meg, végezetül
kellemes együttlétet kívánt a város- e közösségépítõ rendezvényéhez.

BoroztuNk
a dödölle fesztiválon
A szervezõ, KonTurPlusz
Egyesület egyik fõ célkitûzése a
kulturált borfogyasztás népszerûsítése. Ennek jegyében nemcsak neves borházak képviseltet-

A házigazda köszöntõjét követõen azonnal átvette a szót a program vendége, Kovács Antal, háromszoros bajnok sommelier. Véleménye szerint Magyarországon a
borfogyasztás kultúrája, illetve a
kulturált borfogyasztás nagyon
szépen alakul, ha az elmúlt 2 évtizedet vesszük figyelembe. Ám 
mint azt kihangsúlyozta , még
mindig van hová fejlõdni. A fejlõdés egyik legfontosabb záloga pedig a tanulás. Kovács Antal sommelier elmondta: Nagyon sokat
utazom az országban, és tartok bemutatókat. És rendre azt tapasztalom, elmegyek egy nagyvárosba,
és nem a helyi értékeket képviselik
jellemzõen az éttermesek. Tehát
nem az adott régiónak a borait jelenítik meg elsõsorban vagy kizárólag a borkínálatban. Hanem kapkodva azon vannak, hogy kiszolgálják az igényeket. És általában
mindegy, hogy merre járunk az országban, Dél-Pannónia borait preferálják.
Dénes Sándor polgármester a
fesztivál alatti számos hivatalos elfoglaltsága mellett magánemberként vett részt a programon. Az
Öregförhénci birtokot, amit édesapámtól örököltem, most én és a
családom mûveljük. Most éppen a
szüretre készülünk, egy hét múlva.
Tehát itt, egy kis tudást fogok magammal vinni, mert egyszer szeretnék én is nem egy jó borász lenni, de jóval jobb, mint amilyen

most vagyok"  mondta a polgármester.
A 13. Bor- és Dödölle Fesztivál
pénteken és szombaton éjszakába
nyúlóan várta a szórakozni vágyó
kanizsaiakat és vendégeiket. A
borházak kínálata és a koncertek is
biztosították a megfelelõ hangulatot.

A dödölle fõvárosa 
szombaton már kora
délelõtt felbolydult
Nagykanizsa
A nap nyitányaként a szüreti
felvonulás résztvevõi hirdették,
éltették és népszerûsítették a 13.
alkalommal megrendezett Borés dödölle Fesztivált. A menet a
HSMK-tól indult, a mazsorettek,
fúvósok és hagyományõrzõ csoportok igazi látványosságot
nyújtottak a Fõ úton.
A vidám nótaszótól hangos menet az Erzsébet térre érkezett, ahol
Dénes Sándor polgármester és
Cseresnyés Péter államtitkár nyitotta meg a kétnapos fesztivál központi programját, a fõzõversenyt.
A Kanizsai Bor- és dödölle
Fesztivál nem jöhetett volna létre,
ha a térségbõl, a környezõ falvakból versenyzõ csapatok nem jöttek
volna be a városba, azoknak a segítségével, akik eljönnek nap mint
nap a fesztiválokra  egy térségi
fesztivállá fejlesztették ezt a Borés Dödölle Fesztivált"  mondta az
államtitkár.
A fõzõversenyre ezúttal 20 csapat nevezett, közülük többen nem
elõször.
Pölcz Lászlóné a Nagyrécsei
Hagyományõrzõk tagja kiemelte:
Kettõ csapat érkezett most
Nagyrécsérõl, eddig 3-4 csapat
volt, most 2 csapat van. Szóval,
nélkülünk, nagyrécseiek nélkül eddig nem múlott el Dödölle Fesztivál.
A versenyre két kategóriában lehetett nevezni, a hagyományos dödölle mellett tájjellegû ételek készültek a sátrak alatt.
A kondérban csángó gulyás készül, és valóban, elõször vagyunk
a dödölle fesztiválon. Többen is
megkérdezték, hogy dödöllét is
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készítünk-e, de arra nem vállalkoztunk, mert kicsi a csapat, nem
is nagyon tudunk dagasztani, inkább csak fõzõcskézünk. A csángó

bridzsnek, nagyon rég óta.
A kanizsai bridzs klub története, az egyesületté alakulást megelõzõen, az 1980-as évek elején

gulyás pedig egy õsi, erdélyi, székely, magyar étel. A székelykáposztához hasonló"  tudtuk meg
Gál Sándortól a Zalaerdõ Zrt.
munkatársától.

indult. Nem volt véletlen, hogy a
verseny 3. napján Cseresnyés
Péter államtitkár is meglátogatta
a rendezvényt. Alapító tagja volt
ugyanis a szervezetnek. Itt nagyon komoly szellemi csata folyik. Bár kártyáról van szó, en-

Bridzs a dödöllén

Nyolcadik alkalommal rendezték meg  a szervezõ egyesület 25 éves fennállásának jegyében  a Kanizsa Kupát, amely a
Bor- és Dödöllefesztivál kísérõ
rendezvénye volt.
A Magyarországon egyedülálló,
3 napos csapatversenyt a Nagykanizsai Bridzs Egyesület szervezi
évrõl évre. Ezúttal 9 egység játszott napokon keresztül, és világbajnoki résztvevõk is erõsítették a
rangos mezõnyt.
Fenyves Jenõ a Nagykanizsai
Bridzs SE elnöke kiemelte: A kanizsai bridzs történetéhez még
hozzá tartozik, hogy mikor megalakult a Magyar Bridzs Szövetség, a második elnöke, Kállay Tibor pénzügyminiszter volt az
1930-as években. A Bethlen kormány pénzügyminisztere volt.
Úgyhogy kanizsai kötõdése van a

nek ellenére a tudást és a szerencsét nagyon el lehet tolni egymástól. Tehát aki ezt a játékot
gyakorolja, játssza és tanulja,
abban az esetben a szerencsét
szinte ki lehet zárni a végeredmény tekintetében. A tudás nagyon sokat segít az eredményes
játékban  mondta Cseresnyés
Péter.
A kanizsai bajnokságon számos
szervezet és település képviselteti
magát évrõl-évre. A kupa nyolc
éve a Bor- és Dödöllefesztivál kísérõ programja, így egyúttal lehetõséget biztosít arra, hogy Nagykanizsa hírnevét messze vigyék a
kártyások is.

A térség érdekében 
Eszmecsere a duális
képzésrõl

3

A Kanizsai Bor- és Dödöllefesztiválon nem csak a szórakozásé volt a fõszerep. A NyugatPannon Jármûipari Klaszter is
megjelent a rendezvényen, lehetõséget kínálva a kötetlen szakmai beszélgetésekre.

merni, a tevékenységüket meg kell
ismerni a középiskolásoknak. A
kampuszigazgató hangsúlyozta:
mindezt helyben kell megtenni,
Nagykanizsa szépségeit, értékeit
együtt kell bemutatni. És ehhez
szükség van a városra, az egye-

Nagyot léptünk elõre, de még
szeretnénk még nagyobbat lépni.
Dénes Sándor polgármester kiemelte a Pannon Egyetem és a cégek együttmûködését a duális képzés keretében. Közös a célunk.
Mégpedig az, hogy bõvüljön az
egyetemi oktatási képzés. Ehhez
együtt kell gondolkoznunk. Mindig legyen elég hallgató. Azok a fiatalok, akik végeznek, jöjjenek
vissza, városunkba, Kanizsára 
mondta a városvezetõ.
A jövõépítés fontosságát emelte
ki a Honeywell Hõtechnikai Kft.
igazgatója, Pécsi József. A cég 20
éve van jelen a kanizsai gazdasági
életben, és ma már több mint ötszáz
embernek biztosít megélhetést.
Egy olyan gyártáskultúrát sikerült
itt meghonosítani, kialakítani, amire méltán lehetünk büszkék mi
mindannyian, hiszen ezt a nagykanizsai vállalatot alapvetõen a nagykanizsai és környékbeli dolgozók
hozták létre. És talán ez a közös
kezdeményezésünk, ami a duális
képzésrõl szól, ez tudja megalapozni, hogy a vállalat a jövõben is így
tudjon mûködni, és tovább haladni"
 hangsúlyozta Pécsi József.
A nagykanizsai kampusz és a
kanizsai vállalkozások számára
egyaránt gyümölcsözõ lehetõség
az együttmûködés. Dr. Birkner
Zoltán kampuszigazgató elmondta: Kiléptünk abból a klasszikus
képbõl, hogy egy egyetem a hagyományos beiskolázási síkon keresi meg a középiskolásokat. Mert
kiderült az is, hogy ahhoz, hogy a
duális képzés sikeres legyen, a cégeknek az arcát is látni kell. A cégeknek a minõségét meg kell is-

temre és a cégekre is  Nagykanizsa és a térség érdekében.

A fesztivál bora
Nemcsak az étkeket, hanem a
nedûket is minõsítették a 13. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztiválon.
A Borakadémia serlegét a keszthelyi Bezerics Borház Zalai Pátria
jégbora érdemelte ki. A fesztivál
legjobb zalai bora serleget a Rezi
Decsics Borház kapta késõi szüretelésû olaszrizlingjéért. A 2016-os
Fesztivál bora a szekszárdi Dániel
Pincészet Cabernet Sauvignon 
Cabernet Franc-ja lett. Az eredményhirdetésen elhangzott: a
szakmai értékelés során a borokat
és a borházakat is minõsítették, de
ez nem egy klasszikus borverseny
volt. A szervezõk egyébként nagy
hangsúlyt fektettek arra, hogy
Nagykanizsa környékérõl és a tágabb régióból is neves borházak
vegyenek részt a két napos programon. A fesztivál központi helyszínén, az Erzsébet tér szívében harmatos borokat lehetett kóstolni a
nagy melegben.

Véradás Vöröskereszt

2016.09.20. (kedd) 12:30 - 16:30
óra Rendõrkapitányság Nagykanizsa. 2016.09.22.
(csütörtök) 11:00  13:00 óra
Vöröskereszt, Nk., Sugár u. 28.
14:30  16:30 óra Hétszínvirág
Óvoda 2016.09.22. (csütörtök)
11:00  13:00 óra Vöröskereszt,
Nk., Sugár u. 28. 14:30  16:30
óra Hétszínvirág Óvoda

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Kultúr Korzó
az Ady utcában

2016. szeptember 15.

Új állampolgárunk: dr. Adel Rashed

Kultúr Korzó elnevezéssel,
a szeptember 26-án kezdõdõ
héten, több napos programsorozattal kívánja benépesíteni
az Ady utcát az Eraklin Táncklub Egyesület és a Honvéd
Kaszinó. A közös ötlet részleteirõl Halmos Ildikó, a kaszinó
igazgatója és Lekszikov Csaba,
a táncklub vezetõje tájékoztatta a sajtó képviselõit.
Halmos Ildikó elmondta: rendszeresen szeretnék megtölteni az
Ady utcát kulturális forgalommal, emberekkel, élettel. Az elsõ
bemutatkozásuknak szeptember
26-tõl 30-ig, délután 16 órától lehet részese a nagyközönség.
Céljuk egy óvárosi hangulat létrehozása. Különbözõ kulturális
csoportokkal olyan nyüzsgést szeretnének idehozni, hogy a lakosság szívesen válassza a szabadideje eltöltésének színteréül az utca
ezen szakaszát. Kedvezõ fogadtatás esetén folytatásra is számíthatnak a Kanizsaiak, hiszen rendelkeznek már minden évszakra szóló tervekkel. Felkeresték több mûvészeti ág képviselõit, akik felajánlásként szívesen csatlakoztak
hozzájuk, hiszen anyagi forrást
egyelõre nem tudnak felmutatni a
rendezvény megvalósításához a
szervezõk. A komoly zenétõl a
jazzig, a színjátszásig, a táncosénekes produkcióktól az utcazenéig, számtalan kikapcsolódási lehetõség várja az arra járókat.
Az elhangzottakhoz Lekszikov Csaba hozzátette: már
van tapasztalatuk, hiszen a Tánc
Világnapján már hoztak különbözõ produkciókat az utcába. Ezt
szeretnék folytatni, gondoltak
képzõmûvészeti és fotókiállításra, és ritkán látható érdekességek
bemutatására. Egy hangulatos
hetet szeretnének idevarázsolni
alkalmanként 3 fellépõvel a belváros ezen részébe. Fontosnak
tartják, hogy hétköznap esténként is legyen hova elmenni az
embereknek kikapcsolódni, a teraszokra kiülve beszélgetni, miközben megismerkedhetnek a
helyi alkotókkal, mûvészekkel.
Megkeresték a városvezetést, a
polgármester urat, õk is örültek a
kezdeményezésnek,
hiszen
mindez lendületet adhat ennek a
városrésznek.

Fotó: Bakonyi Erzsébet
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Magyarország köztársasági
elnöke nemrégiben honosította
dr. Adel Rashedet, a Kanizsai Dorottya Kórház elismert orvosát,
akinek így a magyar állampolgárság megszerzéséért esküt
vagy fogadalmat kellett tennie.
Új állampolgárunk a nagykanizsai házasságkötõ teremben Dénes Sándor polgármester elõtt
tette le az esküt.
Az ünnepélyes ceremóniát követõen Dénes Sándor egy idézettel
köszöntötte Adel Rashedet:
 Nem (...) elegendõ az, hogy az
ember barlangokat keresett a maga
számára, vagy erõs falakból építette
fel házát és városát. Otthonát a mágia, a rituálék, a mítoszok, vallások 
szimbólumok és szimbólumrendszerek  segítségével is oltalmaznia kellett egy idegen világban.  Hankiss

Elemér szavai világítanak rá arra az
egyediségre, amely minket, embereket a leginkább meghatároz: az otthon különös és szimbolikus létezésének szükségességére. Egy olyan hely
meglétének vágyára a tér végtelenében, ahol a saját értékrendünk, saját
döntéseink és a saját szokásaink
vesznek körül minket, barátaink és
kollégáink társaságában. Hiszen az
otthon egy olyan saját világ, melyben minden részlet az életünk értékválasztását tükrözi vissza, és amely
magába fogad minket.
Ön, kedves Adel Rashed, meszszirõl érkezett hozzánk, Jemenbõl,
ahonnan orvosi tanulmányai okán
indult útnak Magyarországra.
Hosszú út áll ön mögött, melyen
megszerezte kiváló szakmai tudását, elsajátította a csodálatos magyar
nyelvet, és szívébe zárta immáron
közös hazánk szokásait, hagyomá-

nyait. Példaértékû a közösségi élete,
és választott hivatása, a gyógyítás
az elkötelezettség mintája mások
elõtt is. Azt tudhatjuk mindannyian,
hogy lakhelye évtizedek óta Nagykanizsa, de az oly fontos rituálé,
szimbólum még hiányzott ahhoz,
hogy igazi otthonának is vallhassa.
Ez pedig az állampolgársági eskü rítusa, mely a mai napon megtörtént.
Mostantól önnek is, kedves dr. Adel
Rashed, városunk és nemzetünk jelenti azt a különös és egyedi helyet,
amelyet otthonának vallhat. Ön évtizedek óta itt él Nagykanizsán, velünk és közöttünk, de a mai naptól
ön is teljes jogú tagja lett közösségünknek  szólt személyes hangvételben honfitársunkhoz.
Sokak gondolják úgy, hogy az állampolgársági okirat  akár a házassági levél vagy a születési anyakönyvi kivonat , nem több egy papírnál, csupán egy formaság. Azonban az ön esküje a tanúbizonyság
arra, hogy ez valódi tartalmat jelent,
mely a büszkeséget, az akaratot és
az egymás iránti elkötelezettséget
jeleníti meg, és mutatja fel hangsúlyozta. Ezért is fontos, hogy ne felejtse, számunkra is örömteli, hogy
ezentúl ön már papíron is Magyarország és Nagykanizsa polgára.
A polgármester végezetül azt kívánta, hogy magyar állampolgárként, és egyben kanizsai polgárként is, legyen sikerekben és szeretetben gazdag boldog élete.
B.E.

Ösztöndíjpályázatot hirdetnek kisiskolásoknak
Ösztöndíjpályázatot hirdetnek
a 2016/2017-es tanévre az általános iskola 2. és 3. osztályos tanulói részére az ország több településén. Köztük Nagykanizsán is.
A kiírás célja rossz anyagi körülmények között élõ, szociálisan hátrányos helyzetû, ugyanakkor kiemelkedõ képességû, tehetséges és
kitûnõ tanulmányi eredményû tanulók támogatása  közölte a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
(NGYSZ) szerdán az MTI-vel.
A pályázatot az NGYSZ, az
MKB Bank Zrt. (MKB), a Magyar
Nemzeti Bank (MNB) és a Waberer's-Szemerey Logisztika Kft. hirdeti meg Dunakeszi, Esztergom,
Fót, Gödöllõ, Gyula, Gyöngyös,

Hajdúsámson, Kiskunhalas, Levelek, Magyarmecske, Nagykanizsa,
Pápa, Sajószentpéter, Szeged és
Veresegyház kisiskolásainak. Az
országos ösztöndíjpályázat keretében összesen 160 gyermek részesül havi 16 ezer forint támogatásban. A támogatók folyamatos kitûnõ tanulmányi eredmény esetén a
támogatást egészen a diploma
megszerzéséig biztosítják az ösztöndíjra jogosultaknak.
A pályázatokat a Nemzetközi
Gyermekmentõ Szolgálat, 1066 Budapest, Teréz krt. 24. címre kérik küldeni Ösztöndíj jeligével, a pályázó neve és a pályázatban kiírt város neve
feltüntetésével szeptember 30 éjfélig.
Az ösztöndíjra jelentkezhet
minden olyan tanuló, aki az aláb-

bi feltételek mindegyikének
megfelel: a 2016/2017-es tanévben az általános iskola 2. vagy 3.
osztályában tanul; a 2015/2016os év végi tanulmányi szöveges
értékelése jeles vagy kitûnõ, figyelembe véve a magatartás- és a
szorgalom-értékelést is; a pályázó családjában az egy fõre jutó
átlagjövedelem havi nettó 46
ezer forint alatt van, a családi
pótlékot is beleértve; a pályázó a
fenti városok egyikében vagy annak maximum 10 kilométeres
körzetében lakik vagy oda jár iskolába.
A pályázati ûrlap letölthetõ a
www.gyermekmento.hu oldalról.
MTI - Kanizsa
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Tanévnyitó az egyetemen

Elsõ körben 112 hallgató jutott be a nagykanizsai kampuszra. Az elsõéveseket a szerdai
tanévnyitó ünnepségen köszöntötték.
Az európai ember gondolkodásmódját évezredek óta Odüssze-

usz alakja szimbolizálja  mondta
köszöntõjében Dénes Sándor. A
polgármester arra buzdította az elsõéves hallgatókat: merjenek õk is
olyan kíváncsiak lenni, mint a leleményességérõl híres mitikus hõs.
Dénes Sándor polgármester kiemelte: Ettõl vagyunk igazán em-

beriek: ez a tulajdonság tesz minket esendõvé, olykor gyermekivé,
de a kíváncsiság az emberi halhatatlanság egyik alapköve is. Mert
hajt minket elõre a megismerés útján, belsõ örömöt nyújtva teremti
meg a tudás lehetõségét, legyõzve
a félelem okozta mozdulatlanságot. Ezt a nyitottságot, tudásvágyat az egyetem oktatói is nagyra
értékelik.
A gólyákat dr. Kocsis László
rektorhelyettes látta el néhány jó
tanáccsal. Alkossanak közösséget. A társadalmunknak erre van a
legnagyobb szüksége: hogy jó közösségek legyenek, amelyek egymást segítve teremtik meg a jólétet
és a boldogságot egy-egy csoportban"  mondta Dr. Kocsis László.
A PEN közössége mozgalmas
idõszak elõtt áll: a duális képzésnek és a városi ösztöndíjaknak köszönhetõen idén harminccal több
hallgatót vettek fel az intézmény-

Dénes Sándor polgármester tanévnyitó beszéde
Az európai kultúra lényegét,
az európai ember gondolkodásmódjának és világképének példáját évezredek óta Odüsszeusz
alakja szimbolizálja. Az õ mitikus, leleményes figurája az a
minta számunkra, amit követve
öreg kontinensünk évszázadokon át a világ vezetõ kulturális
fellegvára lehetett. Odüsszeusz
sokszínûsége, sokoldalúsága és
tehetsége viszont egy különös és
ellentmondásos emberi vonásra
vezethetõ vissza: a kíváncsiságra. Mindent meg akart ismerni,
mindenkivel kapcsolatba akart
kerülni, minden helyzetet meg
akart élni, mert hajtotta az emberi kíváncsiság belsõ motorja.
Az az emberi tulajdonság,
amelyrõl Mark Stevenson, angol
író a következõképpen fogalmaz,
idézem: kiapadhatatlan erõforrás, amely a valódi intelligenciát
mûködteti és meghatározza.
Hozzátehetjük e gondolathoz,
tisztelt hölgyeim és uraim, hogy
ettõl vagyunk igazán emberiek, ez
a tulajdonság tesz minket esendõvé és olykor gyermekivé, de a kíváncsiság az emberi halhatatlanság egyik alapköve is. Mert hajt
minket elõre a megismerés útján,

belsõ örömöt gyújtva teremti meg
a tudás lehetõségét, legyõzve a félelem okozta mozdulatlanságot.
Ugyanakkor A kíváncsiság a
fegyelemsértés legtisztább formája is.  ahogy Vladimir Nabokov,
orosz író mutat rá éleslátóan. Hiszen a tudás megszerzése egyben
a meglévõ, olykor elavult tudás
megsértését is jelenti, ami konfliktusokat okozhat emberek, generációk és bizony kultúrák között is. Mert a tudás felfedezés,
egy új világ megtalálása, ahová
belépve magunk mögött hagyjuk
a hagyományost, miközben az
hordozza a múlt értékeit. Ez pedig
felveti a felelõsség kérdését,
amely mindig az írástudók legfõbb vezérelve kell hogy legyen

az életben. Így az Önöké is, kedves hallgatók!
Ezért ahhoz, hogy felfedezhessünk egy új világot, két alapvetõ
pillérre mindenképp szükségünk
van.
Az elsõ, a tradíció biztonsága: a
család, a barátok, az otthon, a magunkkal hozott értékek, amelyek
segítségével megvethetjük a lábunkat. Sõt, ahová felfedezésünk
után megtérhetünk. Életünk nagy
felfedezéséhez azonban a második pillérre is szükségünk van: az
elszakadás bátorságára, a kíváncsiság és a felelõsség felvállalásának erejére, és természetesen a
munkára.
Önök, kedves hallgatók, azzal,
hogy Nagykanizsára érkeztek, a

5

be, amely a 16. tanévében tudományos és piaci szerepét is újragondolja.
Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató hangsúlyozta: Kezd
beérni a Soós Ernõ Kutatóközponton keresztül az az üzenet, hogy a
nagykanizsai kampusz a tudományban is letette a védjegyét.
Nagyon erõsödnek az informatikai
automatizálással kapcsolatos kutatásaink, és a turizmusban az elmúlt
évek fontosabb eseményein mindig ott voltak a saját oktatóink, kutatóink. Mindennek egyfajta piaci
erõsödési jele van.
A tanévnyitón elismeréseket is
átadtak. Az elõzõ tanévi szerepvállalásáért az Év Önkéntese díjat
Szekér Beatrix és Tompos Szabolcs
kapta meg, a harmadéves turizmus-vendéglátás szakos hallgatóknak járó nívódíjat pedig Spanics
Alexandrának ítélték tanulmányi
eredményéért.
Az ünnepség végén a gólyákat
egyetemi polgárrá avatták, és mint
a fiatalok mondták, ennek a rangnak igyekszenek is megfelelni.
Pannon Egyetem Kampuszára,
két újabb erõs támasztékkal lettek
gazdagabbak. Egy befogadó várossal, amelyik mindig készen áll
arra, hogy lehetõségeket nyisson
a fejlõdni vágyó fiataljai számára.
És természetesen egy egyetemi
központtal, amelyik második családjukként, baráti közösségükként egy életre meghatározza az
Önök gondolkodását, kapcsolatait és lelkületét. Megtanítva Önöket arra az õsi igazságra, hogy
egy közösség tagjaiként mindig
erõsebbek lehetünk, mint egyénként.
Kedves elsõéves hallgatók! Fedezzék fel a világot, és építsenek
stabil kapcsolatokat az egyetemi
éveik alatt ezekre a pillérekre alapozva. Legyenek készen, amikor
diplomát szereznek majd, legyen
akaratuk és tudásuk! Ezt kívánom
Önöknek a városunk nevében, készen arra, hogy itt éljenek és dolgozhassanak Nagykanizsán a jövõben is. Mi ezért dolgozunk az
egyetemmel és a cégekkel közösen a duális képzés elindításával,
szolgálva egy új világ felfedezésének lehetõségét.
Kívánom Önöknek, hogy sikeres és emlékezetes egyetemi éveket töltsenek itt Nagykanizsán, a
Pannon Egyetem Kampuszán, és
hogy kíváncsiságukkal tudjanak
élni a lehetõségeikkel.

29.qxd

2016.09.14.

6

15:54

Page 6

Kanizsa  Hirdetés

2016. szeptember 15.

Meghívó
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlését 2016. szeptember 29én (csütörtök) 16.00 órára közmeghallgatás céljából összehívom.
Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér 1-2.
A közgyûlésre tisztelettel meghívom.
Nagykanizsa, 2016. szeptember 7.
Dénes Sándor polgármester

A NAGYKANIZSAI HORVÁT
NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT
HORVÁT
NYELVTANFOLYAMOT
HIRDET.
Jelentkezési határidõ 2016.
szeptember 23.
Érdeklõdni:
16 órától 06-30-900-0854
telefonszámon lehet.

Beszámoló
a pályázatokról
A Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete részt vett a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Egészségvédelmi pályázaton (9/31122/2016.), melybõl 40 000 Ft támogatásban
részesült
(165/2016./VI.29. sz. HB határozata, a Polgármester 9/27916/2016 sz. döntése alapján), valamint a Szociális keret pályázaton
(9/3111-2/2016.), melybõl 50 000
Ft
támogatásban
részesült
(164/2016.VI.29 sz. HB határozata alapján a Polgármester 9/27906/2016 döntése alapján).
Nagykanizsai Cukorbetegek
Egyesülete

A Nagykanizsai Gazdasági
Ellátó Szervezet
felvételt hirdet
az alábbi szakmákban:
- vízvezeték-csõhálózat
szerelõ
- bádogos
- tetõfedõ
Jelentkezni: Puskár Attila,
tel.: 06/30 407-7236

KOCKAFESZT

Nagykanizsa-HSMK

2016. szeptember 24-25. 10-18 óráig
LEGO®, ameddig a szem ellát... minden gyerek álma ez!
Nos, ez most végre valóra válhat, hiszen szeptember 24-én és
25-én városunkba látogat a
KOCKAFESZT!
A KLIKK LEGO rajongói
klub gondoskodik a sok-sok
egyedi tervezésû és építésû terepasztalról, melyet a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központban
csodálhatnak meg a látogatók:
lesz város, vadnyugat, LEGO
Friends, Star Wars és még sok
más téma!
A játszóházunkban több százezer LEGO építõelemmel várjuk
kedves vendégeinket, ahol többek
között a következõ játékokkal lehet

majd találkozni: autóépítés, óriás
Lego mozaikfal, LEGO DUPLO®
kockák, LEGO Minecraft asztal és
óriás Creeper, Ninja tanoda, közös
fotó Csoda Kitty-vel, építõversenyek egész nap!
És ez még nem minden! Lesznek kísérõ programjaink is, amit
térítés ellenében szintén ki lehet
próbálni: ládavasút, arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás stb.
A legkisebbekre, azaz baba
korúakra is gondoltunk természetesen: nekik puha Soft Brick
óriáskockákkal készülünk! A kicsit
nagyobbakat
LEGO
DUPLO elemekkel várjuk majd,
a még nagyobbakat pedig rengeteg LEGO alkatrésszel. Az eseményen egész nap építõverse-

nyeken és ügyességi játékokon
tehetik próbára a gyerekek fantáziájukat, a legügyesebbek pedig LEGO nyereményekben részesülnek!
Folytatnád otthon a játékot? A
helyszínen lévõ REGIO JÁTÉK
boltban azonnal beszerezheted
legújabb LEGO készletedet.
Rendezvényünkre egy éves
korig a belépés ingyenes, 14
éves korig gyermekjeggyel látogatható, melynek ára 600 Forint/fõ. A felnõtt jegy ára 800
Forint/fõ. A KOCKAFESZT-re
a szellemükben vagy mozgásukban korlátozott gyerekek jegy
vásárlása nélkül jöhetnek. Jegyek elõvételben már vásárolhatóak minden hétköznap 14:00 és
18:00 között, a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központ (HSMK)
információs szolgálatánál, illetve a rendezvény napján a helyszínen.
A várhatóan magas látogatószám miatt javasolt az elõzetes
jegyvásárlás!
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Fogadóórák
Alpolgármester
Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapot tart 2016. szeptember 28án (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.

Építkezõk, asztalosok, ácsok figyelem!
A Ramda Kft. Fûrészáru kereskedésében KAPHATÓ:
w Épületfa különbözõ méretben és hosszban, nagy választékban:
46.000 Ft + áfától. w Deszkák különbözõ méretben és hosszban,
nagy választékban: 34.000 Ft + áfától.
w Asztalos minõségi deszka, palló kapható.
w BÕVÍTETTÜK ÁRUKÉSZLETÜNKET: OSB lappal, II.-III. osztályú
rétegelt lemezzel, lambériával, hajópadlóval.
w Egyéb szolgáltatásaink: az itt vásárolt fák gyalulása, méretre
vágása rövid határidõvel.

Keressen minket:
Ramda Kft. Nagykanizsa, Magyar u.166. szám alatt (Nafta benzinkút mellett)

Kiszely Zoltán:
Brüsszel taktikát változtatott, és
sok apró jogszabály segítségével, lopakodva dolgozik a kötelezõ betelepítési kvóta megvalósításán.

ÍRÓ-OLVASÓ
TALÁLKOZÓRA HÍV

a Polgári Kanizsáért Alapítvány
IDÕPONT:
2016. szeptember 20. (kedd)
18.00 óra
HELYSZÍN:
Honvéd Kaszinó

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa, Garay u. 21. nyílt versenytárgyalást hirdet
a Nagykanizsán lévõ önkormányzati tulajdonú
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására
Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r") 76 m2 iroda
1.200 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20.
9.00-9.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Fõ u. 8. ( Hrsz:1948/A/16) 38 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 9.4510.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Ady u. 2. - Erzsébet tér 1. (Hrsz: 1961/1 "r") 157 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA
= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20.
9.15-9.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Király u. 47. I. em. (P25) (Hrsz:27/1r) I. emeleti irodák
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 9.309.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Csengery u. 2. (Hrsz:1942/A/3) 79 m2 üzlet
1.000 Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Rozgonyi u. 1. 1. em. 16. (Hrsz:1148/1/A/16) 48 m2 iroda
1.100Ft/m2/hó+ÁFA= 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó.
51 m2 galéria. 450Ft/m2/hó+ÁFA= 572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
50Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. 99 m2. A bérlemény megtekinthetõ:
2016. szeptember 20. 8.30-8.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Csengery u. 4. (1943/4/A/3) 87 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 10.0010.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.
Csengery u. 6. ( Hrsz:1944/A/2 és 1944/A/5) 27 m2 iroda
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. 16 m2 raktár. 700Ft/m2/hó+ÁFA= 889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 43m2. A bérlemény
megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 10.00-10.30. A versenytárgyalás
ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00
Deák tér 13. (Hrsz: 1209/A/4) 36 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 10.3010.45. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.
Erzsébet tér 10. (Hrsz: 3/1/A/1) 76 m2 üzlet
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 8.008.15. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00
Erzsébet tér 17. (Hrsz: 989/A/1)
44 m2 üzlet 1.800Ft/m2/hó+ÁFA= 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
100Ft/m2/hó+ÁFA= 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016.
szeptember 20. 8.15-8.30. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember
22. 9.00-10.00.
Fõ u. 8. ( Hrsz: 1948/A/14) 47 m2 iroda
1.000Ft/m2/hó+ÁFA= 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. 17 m2 galéria. 700Ft/m2/hó+ÁFA= 889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó. Összesen: 64m2 A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 9.45-10.00. A versenytárgyalás ideje:
2016. szeptember 22. 9.00-10.00.

Rozgonyi 1.1.em. (Hrsz:1148/1/A/17) 50 m2 iroda+galéria
1.100Ft/m2/hó+ÁFA= 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 8.459.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.
Thury tér (Hrsz: 3069/3 "r") 56 m2 üzlet/raktár
700Ft/m2/hó+ÁFA= 889 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA= 127
Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 10:4511.00. A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.
Sugár u. 53. (Hrsz:1644/A/1 "r") 108 m2 üzlet
600Ft/m2/hó+ÁFA= 762 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100Ft/m2/hó+ÁFA=
127 Ft/m2/hó.
48 m2 raktár. 300 Ft/m2/hó+ÁFA= 381 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ
50Ft/m2/hó+ÁFA= 64 Ft/m2/hó.
15 m2 pince 150Ft/m2/hó+ÁFA=
191 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:
2
2
50Ft/m /hó+ÁFA= 64 Ft/m /hó.
Összesen: 171 m2
A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 11.00-11.15.
A versenytárgyalás ideje: 2016. szeptember 22. 9.00-10.00.
Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén
különbözõ 20-42 m2 alapterületû üzletek
(Hrsz:98/A/100+) kiadók
(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 555
Ft/m2/hó+ÁFA, valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költségek várható mértéke 256Ft+ÁFA/m2/hó).
Licitlépcsõ: 50Ft/m2/hó+ÁFA= 63Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2016. szeptember 20. 11.15-11.30. A versenytárgyalás ideje: 2016.
szeptember 22. 9.00-10.00.

A versenytárgyalási felhívást valamint, a versenytárgyaláson való részvétel feltételeit
a www.nkvg.hu honlapon tekinthetik meg!
A versenytárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Nagykanizsa
Garay u. 21. I. Emelet. Érdeklõdni a 93/313 362 számú telefonszámon
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Tájékoztató a KANIZSABIKE bérkerékpár-rendszer feltételeinek
módosításáról, díjtételeinek csökkentésérõl
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati forrásból valósította meg a közösségi kerékpárkölcsönzõ rendszert. A
dokkoló állomások kivitelezési munkái a múlt év végén fejezõdtek
be. Az üzemeltetõ Via Kanizsa Nonprofit Zrt.  az eddigi, közel
féléves üzemeltetési tapasztalatok figyelembe vételével  a rendszer
felhasználási feltételei enyhítésével, az ott alkalmazott igénybevételi
díjak csökkentésével még vonzóbbá kívánja tenni a kerékpáros
rendszert a kanizsai lakosok és az idelátogatók számára. A kedvezményes díjszabás 2016. szeptember 12-én lépett életbe.
A KanizsaBike bérkerékpárok kölcsönzésénél 2 típusú felhasználót különböztetünk meg, így rendszeres és alkalmi felhasználót.

Kölcsönzés díja
0-60 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
50 Ft

KÖLCSÖNZÉSI IDÕ
A kölcsönzés maximális idõtartama alkalmanként 10 óra lehet. Ha 10
órán belül a kikölcsönzött kerékpár nem kerül vissza bármelyik dokkolóba, a kerékpárt eltûntnek nyilvánítjuk, és kerestetni fogjuk.
KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÕ ÁLLOMÁSOK HELYSZÍNEI
Megtekinthetõ: http://kanizsabike.hu/hu/telepitett-allomasok/

RENDSZERES FELHASZNÁLÓ ESETÉN
FIZETENDÕ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
A KanizsaBike kártya használatához, a KanizsaBike rendszerhez való
hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A
használatért fizetendõ: bérlet ára + kártyadíj + kölcsönzés díja.
Kanizsa Kártyával rendelkezõk a bérlet díjából 30%-os kedvezményt
kapnak.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu
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Bérlet és kártya díja
Az éves bérlet díja
A féléves bérlet díja
14 éven felüli diákok éves bérlet díja
14 éven felüli diákok féléves bérlet díja
A KanizsaBike kártya díja

6.000 Ft
3.900 Ft
4.800 Ft
3.100 Ft
600 Ft/kártya

A bérletek a kártyaigényléssel, illetve a kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a kártyaértékesítõ helyeken.

Kölcsönzés díja
0-60 perc
Minden további megkezdett fél óra

ingyenes
50 Ft

Egy rendszeres felhasználó maximum négy kerékpárt kölcsönözhet, és
ennek megfelelõen 4 bérletet vehet és 4 kártyát kaphat. A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges. A 14 éven
felüli, de 18. életévét be nem töltött felhasználó csak egy kerékpárt kölcsönözhet. A bérlet ára teljes mértékben lekerékpározható.
ALKALMI FELHASZNÁLÓ ESETÉN FIZETENDÕ DÍJAK
A használatért fizetendõ: jegy ára + kölcsönzés díja. Kanizsa Kártyával rendelkezõ felhasználók a jegy árából 30% kedvezményt kapnak. Jegyvásárlás
esetén a rendszer 10.000 Ft-ot befoglal letétként a felhasználó bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét
összegébõl levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó öszszeget 3 banki napon belül felszabadítja a felhasználó bankszámláján.

Jegy ára
Napijegy
3 napos jegy
Hetijegy

200 Ft
400 Ft
700 Ft

Minden új kölcsönzéssel megkezdett fél óra a megvásárolt, érvényes
jeggyel ingyenes. Az elsõ fél óra után, minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. Az alkalmi felhasználó
interneten, ügyfélszolgálaton és kártyaértékesítõ helyen vásárolhat
jegyet. Az ügyfélszolgálaton és kártyaértékesítõ helyeken megvásárolt
jegyek ára teljes mértékben lekerékpározható.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT
Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt.
(8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. (35.).
Nyitva tartás: hétfõ - csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, Péntek: 8.00
- 12.00. E-mail: info@kanizsabike.hu Honlap: kanizsabike.hu. Tel:
(+36 93) 537-653
KÁRTYAÉRTÉKESÍTÕ HELY
Tourinform
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.).
Nyitva tartás: hétfõ - péntek: 8.30 - 16.30. E-mail: nagykanizsa@tourinform.hu Honlap: tourinformnagykanizsa.hu. Tel: (+36 93) 313-285,
(+36) 20-298 2618
A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES INFORMÁCIÓK ÉS TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK AZ
INTERNETEN: http://kanizsabike.hu/hu/
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Cseresnyés:
A gulágosok elõtt nem maradhatunk szégyenben

Az iszonyatnak végtelen sok
arca van. Ezért aztán nem képzelheti senki sem, hogy az õ iszonyata, szenvedése, megaláztatása, számkivetettsége, gyalázata,
fájdalma és halála a legnagyobb.
Aki ezt képzeli, s ki is mondja, az
kigúnyolja a szenvedést, és vérig
sért másokat  Bayer Zsolt sorait idézve kezdte köszöntõjét városunk és a térség országgyûlési
képviselõje. Cseresnyés Péter államtitkár így folytatta  Hazánk
évtizedeken keresztül a másoknak való kiszolgáltatottság, a kollaboráns árulók által irányított
elvtelenség vadászterülete volt,
ahol emberek százezrei, milliói
szenvedtek az arctalanságtól. A
történelem segítségével azonban
felidézhetjük az áldozatok emlékét, ahogy ma is tesszük.
Ezért is vendégünk ma egy történész. Egy olyan intézetbõl, amely
feladatául tûzte az évtizedek óta
megkövesedett hazugság falának
áttörését. Egy olyan kiállításnak a
megnyitójára érkezett, amely a
Szovjetunió rabtáboraiba hurcolt
800 ezer magyarnak akar emléket
állítani, róluk valós ismereteket közölni. Ugyanis társadalmunk sokáig
a hazugság és az elhallgatás áldozata volt. Ami különösen fájdalmas:
nem csak akkor, amikor szuronyok
és páncélosok védték a hazugságot.
Egy éve azonban végre kimondták Tusnádfürdõn: a tét ma már
Európa léte. A miniszterelnök úr
egy frappáns hasonlattal szemléltette a múlt és a jövõ kapcsolatát.
A jövõt nem lehet éleslátással, jó
távcsõvel kifürkészni. Hiszen a jövõ nincsen kész, abból kell megfejteni a jövõt, amit már ismerünk.
A múlt megértésének versenyében
az gyõz, aki gyorsabban és bátrab-

ban vonja le a tanulságokat. 
mondta. És most olyan pillanat
van, amikor érdemes a saját múltunk tanulságaiból tanulni és elõrevetíteni a jövõt. Mert a megismerendõ múlt egy sötét Európa világát sejteti, amit el kell kerülnünk.
És mert van mit tanulnunk a
GULAG áldozataitól. Akiknek az
egyetlen bûnük mindössze az volt,
mint a versben is elhangzott, hogy
magyarok voltak. Engedjék meg,
hogy ma egy szerény, talán kevésbé
ismert kanizsai gulágost, Hársfalvi
Feri bácsit idézzem magunk elé. 2012
januárjában Magyarország szuverenitása volt a tét. Hatalmas gazdasági
erõk próbálkoztak, hogy összeroppantsanak minket. Feri bácsi 84 éves
volt ekkor. Végigjárta a Hõsök terétõl
a Kossuth térig a Békemenetet. Feri
bácsi tavaly elment közülünk. De az
országot ma még nagyobb veszély fenyegeti. Nyugat felõl a kötelezõ betelepítési kvóta. Dél felõl az államhatárt
akár erõszakkal is áttörni hajlandó tömeg. Meg kell védeni a kultúránkat,
gazdaságunkat, biztonságunkat, demográfiai viszonyainkat. A védelem
ma csak annyi áldozatot vár el tõlünk,
mindannyiunktól, hogy elmenjünk
október 2-án és NEM-mel szavazzunk. Az a nem fiatal ember, aki derûs
eltökéltséggel végiggyalogolta a több,
mint négy kilométert, nincs kétségem,
ma is tudná, mit kell tennie. Nem szabad akár õelõtte sem szégyenben maradni. Tanuljunk tehát az õ és a gulágosok, minden áldozat példájából. Tegyük meg mi is a kötelességünket.
A színmagyar Tisza parti község, a Kárpátaljához tartozó
Eszeny református lelkipásztorát
1946. október 16-án koholt vádak
alapján tartóztatták le, ítélték a
GULAG-ra. Két év múlva a 
4045 ? fagyban hunyt el.
A Szolyvai balladát Balogh Sán-

dor unokájának, Lászlónak a tolmácsolásában hallgatták meg a
megrendült résztvevõk.
A Nagykanizsán nem elsõ ízben
megforduló Szakály Sándor profeszszor
megemlékezett
atyai
jóbarátjáról, Rózsás Jánosról is, akinek Keserû ifjúság címû könyvét
még Borbándi Gyulától Münchenben, az Oberföhringer Straßén kapta
meg. Akkor, amikor még izgulni
kellett, hogy átjut-e a határon. Felelevenítette: a koncentrációs táborokat a Brit Birodalom találta föl az
angol-búr háborúban, Lenin Szovjetuniója továbbfejlesztette, a német
nemzeti szocialista rendszerben is
mûködött. Megközelítõen 800 ezer
honfitársunkat hurcolták el szovjet
rabtáborokba. Még olyan vonat is
akadt, amelyik Auschwitzból nem
Budapestre, hanem a romániai Foksányba, a hírhedt átmenõtáborba érkezett, mert hiányzott a létszám. Miért kellett elhurcolni 14-15-16 éves
lányokat? Elhiszi valaki, hogy kémkedtek? Nagyanyám unokatestvére
ottmaradt. Nagyon szép fiatal lány
volt, elvesztette haját, egy foga sem
maradt, a hazatérõktõl tudjuk, azt
mondta, õ nem is akar hazajönni
250 ezren soha nem jöhettek haza. A
GUPVI-ba akárki bekerülhetett,
elég volt hozzá, hogy az ötödik sorból hiányzott valaki. A vonat megállt, a sorompónál egy kocsin apa és
fia várakozott. Két szovjet katona
bevágta õket a vagonba. Ott maradt
a két ló. Mit tudott meg az asszony,
az édesanya otthon? Képzeljük bele
magunkat az õ helyzetükbe. Hosszú
évekig távol a szeretett hazától 
amely ávós ütlegekkel, további rabsággal, internálással fogadta õket
hazatértükkor.

De megmaradt a tartás, az erkölcs,
a hit. Ott a bajtárs szónak eredeti jelentése volt. A GULAG-GUPVI emlékév 2017. február 25-ig tartani,
mert akkor lesz évfordulója Kovács
Béla kisgazda politikus letartóztatásának. Ám azután is folytatódtak a
GULAG-ra hurcolások. Karig Sára
1947 augusztusában, a kékcédulás
választáskor szociáldemokrata megfigyelõ volt, és felkiáltott: Itt csalnak!
Vorkutára került. Az emléküket nem
szabad elfelejteni. Megértjük, miért
van az, hogy a Himnusz, a Szózat
alatt legtöbbjük szemében könny
csillog. Mert nem hallgatni, énekelni
kell ezt a két dalt. 1956-ban, majd a
rendszerváltás idején újra nemzetté
vált ez a társadalom. Hogy különbözõségeink ellenére, azokkal együtt, a
legfontosabb dolgokban egyetértsünk, pont most, amikor Európa
olyan nagy bajban van.
A Nagykanizsai Polgári Egyesület
immár 10. alkalommal rendez középiskolás vetélkedõt. Szakály Sándor, az intézet fõigazgatója két kattintással indította útjára az egyesület Facebook oldalán a középiskolás verseny feladatlapját. A február 27-ig a könyvtár nyitvatartási idejében látogatható Magyarok a
Szovjetunió táboraiban 1945  1956 c.
kiállítás a GULAG Emlékbizottság, a
VERITAS Történetkutató Intézet és a
Bethlen Gábor Alapkezelõ segítségének köszönhetõen valósult meg.
Keszthelyrõl is érkezett egy család a kiállítás megnyitójára. A harmadikos gimnazista a VERITAS
honlapján olvasta a kanizsai eseményt, az édesanya rokona volt
gulágos
Azt kérdezték, náluk
miért nincs ilyen kiállítás?
Kanizsa

A Nagykanizsai Kultúrkör Egyesület
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
kiállítást szervez a HSMK-ban október 14-tõl,
amelyre a nagykanizsai '56-os tárgyi és írásbeli emlékeket
szeretnénk a közönséggel megismertetni.
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy aki rendelkezik
ilyen emlékiratokkal és/vagy tárgyakkal, és szívesen bemutatná,
az október 4-ig teheti meg a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ információs szolgálatánál.
Bõvebb információ:
Horváthné Gelencsér Edit
E-mail:hsmk.g.edit@kanizsaikultura.hu
Tel.: 30/205-7464
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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
A Magyar Fotográfia Napja
6 INCH - a Kanizsa Fotóklub
tagjainak kiállítása, valamint régi
fotográfiai eszközök bemutatása
Megtekinthetõ: szeptember 20-ig.
Szeptember 22. 10 és 11 óra
KEREKÍTÕ - mondókás móka 03 éveseknek. Vezeti: Vajda Margit 06-30/6160-847. Részvételi díj:
700 Ft/család.
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 27. 9.30 óra
A SZÍV VILÁGNAPJA
Gyerekprogramok, zenés torna,
kézmûves foglalkozások,
meridián torna, birkózás, spirituális és életvezetési tanácsadás,
állapotfelmérés. Szervezõk: A
Szívbetegekért Egyesület és a
Kanizsai Kulturális Központ.
Információ: 06-70/364-6278

Szeptember 16. 18 óra
MESEVARÁZS - Szõke Veronika
mûvészetterapeuta kiállítása.
emezekbõl 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. Zenés-táncos-dalosbábos-bõröndös-házfoglalósmenetelõs-gyerekmegmozgatósgyerekmegénekeltetõs-betyárbosszantós mese . 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 06-30-527-4889.
Szeptember 17.
BAJCSA FALUNAP
Részletes program a plakátokon
Szeptember 23. 18 óra
Hadtörténelmi esték sorozat. A
NÁNDORFEHÉRVÁRI CSATA
Elõadók: Dr. Négyesi Lajos, Prof.
Dr. Padányi József

Harmadszor adott otthont az
Országos Szenior Egyéni Rapid
Sakkbajnokság döntõjének városunk, a finálét a Medgyaszay
Házban rendezték.
Harmincegy tábla várta a kétnapos versengésre érkezõket és
ahogy az elõzõ két alkalommal,
úgy idén is a megyék, a megyei jogú városok, a fõvárosi kerületek
legjobbjaiból tevõdött össze a mezõny. Kilenc megyei jogú város,
kilenc fõvárosi kerület mellett
olyan megyék is bekapcsolódtak a
küzdelmekbe, mint Csongrád,
Szabolcs-Szatmár-Bereg
vagy
Veszprém, ezen vidékekrõl tehát
szintén köszönthettek sakkozókat
a szervezõk.
Az országos finálé sakkpartijai
közül az elsõ napon négy fordulót
bonyolítottak le a svájci rendszerû
versenyben, a másodikon pedig öt
kör volt soron a rutinos sakkozók
számára.
A gyõzelmet végül a szegedi
Herpai József szerezte meg, második helyen a fõvárosi XXI. kerület-

2016. szeptember 15.

Szegedi a gyõztes

bõl Fodre Sándor végzett, míg harmadik a kõbányai Nagy Zoltán
lett. A házigazda nagykanizsaiak
közül Papp Nándor zárt a legelõkelõbb helyen, idén 10. lett, Kercsmarics József (képünkön) szorosan követte õt a 11. helyen, míg
Marosvölgyi Ferenc a 21. helyen
zárt.

Erõemelés után, súlyemelés elõtt
A nagykanizsai illetõségû, egyébként a zalaegerszegi súlyemelõk
igazoltja, Danicser Anita Melinda
Siófokon az erõemelés úgynevezett
felhúzó szakágának országos bajnokságán indult nõi egyéni kategóriában. Averseny megnevezése szerint
a Scitec Muscle Beach Felhúzás Openen belül ért el végül Danicser Anita

Melinda elsõ helyezést a +80 kg-osok
mezõnyében 140 kg megmozgatásával. A szabadtéren megrendezett versenyre a súlyemelõ hölgyet bátyja,
Danicser Ferenc készítette fel, s ugyan
legutóbb erõemelésben remekelt, a
súlyemelés a fõ sportága.
 Természetesen az erõemelést is
nagyon kedvelem, ráadásul a mos-

A Brémai muzsikusok

Egy klasszikus mese mai köntösben

A budapesti Szamárfül Project elõadására hív kicsiket és nagyokat a Medgyaszay Ház 2016. szeptember 18.-án vasárnap 17
órakor.
A Szamárfül Projektet 2010ben alapította Bognár Anna, Berki Szofi és Bernáth Dénes, három
fiatal bábmûvész. Ars poeticájuk,

hogy olyan elõadásokat hozzanak
létre, amelyek egyaránt szórakoztatják a gyermekeket és a szülõket
is. Hisznek abban, hogy ha a gye-

 Idén már roppant fárasztó volt
a verseny, mivel évrõl-évre erõsebb lesz a mezõny  fogalmazott
a tavalyi hatodik Papp Nándor. 
Ahogy töltik be ugyanis hatvanadik életévüket a sakkozók, máris
jönnek a még erõsebb ellenfelek.
P.L.
tani elsõségem alkalmával például
a többszörös erõemelõ világbajnok
és világcsúcstartó Mészáros Lászlótól vehettem át a díjakat  fogalmazott Danicser Anita.  Erre az
esztendõre ugyanakkor vannak
még más jelentõs elképzeléseim is,
hiszen szeretnék az októberi németországi súlyemelõ masters világbajnokságon is részt venni.
P.L.
rek látja, hogy apu, anyu élvezi a
mesét, akkor õ maga is közelebb
érzi magához a színház világát.
Vasárnap a Brémai muzsikusok
címû elõadásukat hozzák el a
Medgyaszay Házba. Ez egy zenés-bábos-táncos-dalos elõadás,
sok humorral, a gyerekek aktív
részvételével. Klasszikus mese,
nagyon mai köntösben:)
Ha szeretnétek egyszerre megnézni a Shreket, a Frakkot, a Garfieldot és A kiskakas gyémánt félkrajcárát, akkor ez a ti elõadásotok.
No de komolyan: mit keres A
brémai muzsikusokban a Tévémaci vagy az Aranyhal a népmesékbõl? És az Oroszlánkirály, pláne a Nagy Fehér Cápa?
Gyertek és nézzétek meg az
elõadást!
Jegyek vásárolhatóak a Medgyaszay Házban. Információ:
0693/510-011

2016.09.14.
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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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Ne aggódjon sokat az anyagi helyzete
miatt. Kissé fogja vissza a kiadásait, és
hamarosan egyenesbe jön. Ügyeljen inkább az egészségére.

IV.20.V.20. Bika

Kövessen minket a
facebook-on!

Váratlan vendégekre számíthat hamarosan. Ne ijedjen meg, mert úgy belejön a
beszélgetésbe, hogy elfelejti minden
gondját, baját.

V.21.VI.21. Ikrek
Még fejfájástól sem kell tartani, úgy
megold egy váratlan feladatot. Viták
azonban adódhatnak ismerõsei között, de
azok nem érintik meg önt.

VI.22.VII.22. Rák
Ne legyenek túl nagy elvárásai a párja
iránt, mert rosszkedvû lesz ezekben a napokban. Inkább töltõdjön fel energiával,
és pihenje ki magát.

VII.23.VIII.22. Oroszlán
Érzelmi élete terén nem számíthat túlságosan kedvezõ változásokra. Most fektessen nagyobb hangsúlyt a munkájára, a
karrierjére.

VIII.23.IX.22. Szûz
A környezetében továbbra is szívesen elfogadják a tanácsait. A jótett helyébe
csak jót várhat, így a bevételei is növekedni fognak.

IX.23.X.22. Mérleg
Sok erõre és kitartásra lesz szüksége ahhoz, hogy véghez tudja vinni a régóta dédelgetett álmait. Ne adja fel, a szerencse
mindig a közelében lesz.

X.23.XI.22. Skorpió
A karrierje csúcspontjára érkezhet hamarosan. Mindazt, amit eddig el szeretett volna érni, az sikerülni fog, csak legyen kitartó.

XI.23.XII.21. Nyilas
Úgy tûnik, érzelmi élete körül van még
mit rendbe tennie. Ha egyedülálló, akkor
egy találkozás szerencsés fordulatot hozhat az életébe.

XII.22.I.20. Bak
A szerencsés véletleneknek köszönhetõen jobban alakulnak a dolgai, mint remélte. Ezen kívül, a hétvégén jó alkalma
lesz az ismerkedésre is.

I.21.II.19. Vízöntõ
Ne törõdjön más dolgaival, inkább figyeljen jobban a pénzügyeire. Egy váratlan kiadás próbára teheti az idegeit és a
pénztárcáját is.

II.20.III.20. Halak
A munka terén számtalan új lehetõséget
ajánlanak fel önnek. Ha azt szeretné,
hogy könynyebb legyen az élete, gondolkodjon el az ajánlaton.

NAGYKANIZSÁRÓL A LEGFRISSEBBEN!  www.kanizsaujsag.hu

29.qxd

29.qxd

2016.09.14.
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Jól hajrázott
az ezüstig

Monza, az Monza...

Ahogy fogalmaztak, nagy kár
lett volna, ha egy ilyen négynapos
õrület, kavalkád kimarad az életükbõl és a mostani futamnak ráadásul volt egy külön éle is...
 A tavalyi olaszországi közvetítés idején hívtuk egymást a ferraris
Pistivel a célegyenesbeli tömeget
látván, hogy ezt nekünk is tapasztalnunk kell élõben  ecsetelte az elõzményeket az egyébként McLarenhívõ Tomi (fehér színû felsõben),
akinek az elsõ, élõben átélt forma1-es élménye a 2006-os Monacói
nagydíj volt.  Meg persze fennállt
annak is a lehetõsége, hogy ez lesz

 Többször is voltunk már korábban, mint szurkolók a hungaroringi
futamon, persze az is nagyon bejött,
ezért mondhatjuk talán, hogy a pályák világa nem volt idegen a számunkra. A mostani mogyoródi történések után pedig már teljesen biztosak voltuk abban, hogy a lombardiai cél kihagyhatatlan, ráadásul
Monza nem is a világvége tõlünk.
Szóval, felkerekedtünk, tulajdonképpen csak a szállás kérdését, illetve az utazás mikéntjét kellett
megoldanunk. Repülõvel mentünk,
kint pedig vonatoztunk, sétáltunk is
eleget, de ez mind a nagydíjat kísérõ fíling része. Meg persze az is,
hogy közben a drukkerek egy csomó mindenkivel összehaverkodnak, mi is argentinokkal, hollandokkal, olaszokkal buliztunk egy
jót a pálya környékén.
Ezzel már a körítésnél, illetve az
események meneténél is tartunk...

jó ideig az utolsó olasz futam, szerintem ezért is kerekedtek fel talán
még többen szerte Európából, vagy
éppen a világból. Hála istennek, aztán jött a hír, már az olaszoknál,
hogy lesz még Olasz Nagydíj a jövõben is legalább három esztendeig.
Tomiék terve februárban már
komolyabbá vált, az akkori elhatározás viszont júliusban, a Hungaroringen fordult stílszerûen a
célegyenesébe...

 Azt hiszem, azt fölösleges ragozni, hogy a taljánoknak mit jelent a Formula 1, maga a Ferrari
istálló, valamint az, hogy a gyár
központja is a pálya közelében található. Mindezt már múlt péntektõl átélhettük élõben. A helyünk
értelemszerûen a célegyenesben
volt, az élmények ugyanakkor
messze nem csak a futamra, a lelátón történtekre korlátozódtak. Már
csak azért sem, mert a nagy Nagy-

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, stb.,

valamint összegyûjtött, szállításra
elõkészített reklámújságjait elszállítom. Tel.: 0620-510-2723 (7763K)
Fûnyírást, kaszálást vállalok!
Érd.: 0620-510-2723 (7775K)
Nyugdíjas szakápoló idõsek
ápolását, gondozását vállalja. Tel.:
0630-661-6338 (7792K)

Ezt egyszerûen át kell élni,
hangzott a summázata azon élményeknek, melyet két kanizsai
Formula 1-rajongó, Kálovics Tamás és Felde István élhettek át
az elmúlt hétvégén az Olasz
Nagydíj helyszínén, Monzában.
A Gyõr-Moson-Sopron megyei Ágfalván rendezték az íjászok HDH-IAA 3D Világbajnokságát, melyen közel 400 íjász nevezését regisztrálták a szervezõk.
Köztük voltak a Kanizsa Íjász
Egyesület versenyzõi is, közülük
kategóriájában Horváth István
(képünkön balról) világbajnoki
második helyezéssel gazdagodott.
 Úgynevezett pusztai íj kategóriában lettem végül második 
kezdte Horváth István, aki a
nagykanizsai egyesület alelnöke
is egyben.  Az ötnapos versenynek a számomban is az volt lényege, hogy minden egyes nap
után a legjobbak mentek tovább,
így bizony mentálisan igencsak
húzós volt a történet. A fináléra én
harmadikként készülhettem, egy
német versenyzõ kilenc ponttal
ment elõttem. Ekkora hátrányt
kellett ledolgoznom 60 lövésbõl,
ami nem ment rosszul, hiszen végül négy ponttal többet szereztem
közvetlen riválisomnál, ami így
vb-ezüstöt ért.
Horváth István a tavalyi Eb-2.
helye után idén tehát egy vb-2.
hellyel lett gazdagabb, éremkollekcióját pedig jövõre Ausztriában, szintén egy kontinensviadal keretei között gyarapítaná.
A kanizsaiak közül Balogh
László és Varga Edit is a fináléba
került kategóriájában, elõbbi a 4.,
utóbbi az 5. helyen végzett. Hermánn István 8., Németh Gábor 12.,
Vági György 13., míg Hárs József
17. helyezést hozhatott haza.

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

2016. szeptember 15.

VEGYES
Papír régiségeket (fotók, újságok, térképek, stb.), pecsétnyomó-

kanizsa zászlónkhoz például bot is
kellett, azt pedig a környezõ erdõbõl tudtunk szerezni. Most mondjam azt, hogy olyan macgyveresen eszkábáltunk össze mindent?
Azért persze szurkoltunk, hogy a
Ferrari dobogós helyen érjen a célba, mivel akkor igazi az õrület. S
úgy is lett. A befutó után például
ahogy az utolsó jármû is elhaladt,
óriási tömeg tódult a célegyenes
aszfaltjára a dobogós versenyzõk
pódiuma elé.
A hivatalos nézõszám majd' 150
ezer volt a hétvége során, ebbõl
nem kevesen masíroztak vasárnap
a monzai célegyenesben a dobogón végzettek felé. Ott a legnagyobb üdvrivalgás, ki mást, mint a
harmadik helyezett Sebastian Vettelt fogadta.
 Nem is tudom, talán 20, de inkább 30 ezer ember tombolt, ezért
Vettel sem véletlenül mondta,
hogy a monzai a világ legjobb pódiuma. Persze, az õrületbõl mi sem
maradhattunk ki Pistivel, tényleg
életre szóló élmény adott az ünneplés. S reményeink szerint ezzel
nincs vége számunkra sem az õrületnek, hiszen jövõre megcélozzuk
a Belga Nagydíjat is, ott szintén
szeretnénk bejárni a helyszín kultikus pontjait.
P.L.
kat, régi postai, vasutas, termelõszövetkezeti, stb. bélyegzõket, valamint régi mûszereket készpénzért vásárolok. Érd.: 06-30-3328422 (7793K)
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Magyar olimpikon is volt a mezõnyben
Harmadik esztendeje vehették
birtokukba az adott versenyszezonjukban az olimpiai krossz kerékpárosai a Csónakázó-tónál
található pályát, ahol idén is
megrendezték az Elimina Tour
Kanizsa Grand Prix futamait.
Idén szintén népes volt az indulók mezõnye, hiszen végül 130 kerekes pattant nyeregbe, a viadal pedig ezúttal is nemzetközi volt, mivel a házigazda magyarokon kívül
horvát, olasz, osztrák, szlovák és
szlovén állampolgárságú kerekezõk is rótták a köröket kerékpáros
krosszpályán. A versenyzõk között
ott volt a riói olimpikon Parti András is, aki az idei nyári játékokon a
hegyikerékpár sportágában végül a
24. helyen zárt. Nagykanizsán az
Elit/U23 abszolút mezõnyében a

Waberers evopro MTB Team kerekezõje végül nyert is.
Elimina Tour Kanizsa Grand
Prix, eredmények. U9, fiúk: 1. Péter Nándor (Salgótarjáni HKE).
Lányok: 1. Kiss Nikoletta Bettina
(Bike Zone Gödöllõ). U11, fiúk: 1.
Vas Barnabás (Merida Maraton
Team-CST). Lányok: 1. Bruchner
Regina (Femat-ZKSE). U13, fiúk:
1. Ivan Okmazic (horvát, Croatia
MTB Team). Lányok: 1. Mlakar
Dasa (szlovén, MBK sportR.si).
U15, fiúk: 1. Baranyi Dávid Áron
(Borsodnádasd Decathlon Mátéhegyi BT). Lányok: 1. Kiss Kata Emma (VKE-Nelson Pepperl-Fuchs
MTB Team). U17, férfiak: 1. Kádi
Tamás Benjamin (Cube-Csömör).
Nõk: 1. Buzsáki Virág (Pilis Cross
Country Club). U19, férfiak: 1.
Valter Attila (Cube-Csömör UCI

MTB Team). Nõk: 1. Schmidel
Regina (Focus Team Hungary).
U23, férfiak: 1. Dina Márton
(Cube-Csömör). Nõk: 1. Szõllõsi
Virág Szabina (Focus Team Hungary). Elit/U23 abszolút, férfiak:
1. Parti András (Waberers evopro
MTB Team). Nõk: 1. dr. Cseh Veronika (Alpinbike Team Endura
Giant High5). Master, nõk: 1. Pénzes Erzsébet (VKE-Nelson Pepperl-Fuchs MTB Team). Master 1,
férfiak: 1. Hattyár Dániel (Focus
Team Hungary). Master 2, férfiak:
1. Fésüs László (Meditech Sport
Club). Master 3, férfiak: 1. Takács
Gábor (Salgótarjáni HKE). Sport
felnõtt, férfiak: 1. Nagy Péter (Mecsek Maraton Team SE). Nõk: 1.
Kacsán Kornélia (Trek SE)
P.L.

A legjobb magyarként
A Svédországban rendezett
kötélugró világbajnokságon a
Szan-Dia FSC sportolója, Szabó
Péter (képünkön) is az indulók
mezõnyében volt korosztályában.
A Malmö városában sorra került
vb-n a junior korcsoportosok (1214 évesek) mezõnyében indult Péter és a 30 másodperces számban
86 ugrásával a 11. helyen zárt, a 3
perces feladatot 413-mal teljesítve
szintén a 11. lett, a gyakorlata hibátlan lett 225 ponttal, s ez így

összesítve a 13. helyet jelentette
számára a világbajnokságon.
 Hihetetlenül büszkék vagyunk
Péterre, tényleg nagyot produkált
Svédországban  fogalmazott
edzõje, Vágó Diána.  Hogy az
eredménye mit is jelent pontosan:
nem csupán a legjobb magyar, hanem a második legjobb európai is
lett egyben az idei junior férfi vb
összesítésében. Szereplése további
munícióval szolgálhat jövõbeli
sportpályafutásához.
P.L.

Bajnoki címek sorban

Ahogy triatlonban az amatõrök kategóriájában és korcsoportjában a keszthelyi középtá-

vú, a fonyódi rövidtávú és a bajai sprint távú ob-n, úgy a tereptriatlon országoson is gyõzött

Korcsmárosné Vig Rozália (képünkön).
Korcsmárosné Vig Rozália, a
kanizsai TRI-CO Triatlon Klub
versenyzõje a Felsõtárkányban
rendezett tereptriatlon országos
bajnokságon az amatõrök kategóriájában szintén korosztálya
legjobbjának bizonyult, vagyis
országos bajnoki címet szerzett.
A különbözõ távokat ezúttal is
úszva, kerékpározva és futva
kellett teljesíteni, kellõ terepes
nehezítéssel, az egyes sportági
szakaszokra lebontva 1,5 kilométert kellett úszni, 41 kilométert kerékpározni, valamint 10,5
kilométert futni. A kanizsai versenyzõ eredménye 3:01,41 óra
volt.
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Egy új szakasz
elsõ felmérõje
A Csónakázó-tavon rendezték a Budapest  Vidék U14U15 utánpótlás válogatott versenyt, illetve Kanizsa Kupa kajak-kenu versengés futamait.
Nem csupán a Kanizsa Kupa,
de a fõváros  vidék válogatott
verseny is a régi idõk lapátolós
életét hivatott életre kelteni a kanizsai helyszínen, s ennek is tudható
be, hogy tucatnyinál is több klub
nevezte versenyzõit a viadalra
500 és 2000 méteres távokon.
 Külön örülünk annak, hogy
a 14 nevezõ klub közül valamennyi elhozta a növendékeit
és már arra is ígéretet tettek,
hogy legközelebb is eljönnek
Nagykanizsára  fogalmazott
Sári Nándor, a Plastex Kanizsa
Kajak Kenu Klub elnöke.  A
sportszakmai résznél maradva
és egyesületünk teljesítményére
fókuszálva azt mondhatom,
hogy a július végi utánpótlás
bajnokság után ez az elsõ nagyszabású verseny volt és jól
mentek a mieink. Vegyük persze figyelembe azt is, hogy
mintegy 3 hete álltak edzésbe
ismét sportolóink az ob után és
ott tartunk, ahol terveztük.
Nem csupán a vízen zajlottak
a versenyek, hiszen a város kajak-kenu központja sem maradt fontos történések nélkül:
múlt szombaton a megújult
klubház átadásával kezdõdött
az események sora.
 A két régi épület teljes felújítására is sor került az elmúlt
idõszakban, mely mintegy 19
millió forint értékben történt
meg. Ráadásul a szövetség részérõl is további ígéreteket kaptunk arra, hogy a beruházások
sora hamarosan tovább is folytatódhat. Ehhez csak annyit említenék meg egyelõre, hogy a
meglévõ hajótároló felsõ részén
úgynevezett pihenõszobákat is
kialakítanánk, s ehhez is jól jöhet majd a szövetségi szándék.
Kajak-kenu Kanizsa Kupa,
csapatvégeredmény: 1. Plastex
Kanizsa Kajak-Kenu Klub 268
pont, 2. Dunafüredi Vízisport
Klub 97, 3. Kaposvári Vízügyi
Sport Klub 63, 4. Csepeli
Kajak-Kenu Egyesület 54.
P.L.
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A látásvizsgálat
fontossága nemcsak
egy esetleges késõbb
súlyossá váló szembetegség, de például
a
cukorbetegség
vagy akár a magas
vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetõk.
A gyakori fejfájás, a rossz közérzet kiváltó oka
sok esetben az éles látás és a dioptriakorrekció
hiánya,, vagy a nem megfelelõ látásjavító eszköz
viselése. Szinte minden korosztály érintett, mert
az élet- és munkakörülmények változásával egyre több embernek van szüksége korrekcióra.
Október 31-ig a Sashalmi Optikában térítés
nélküli szolgáltatásként kínálják a látásellenõrzést és a szaktanácsadást. Ha úgy érzi, hogy
látása nem kielégítõ, vagy csak egyszerûen
kÍváncsi, hogy milyen a látásélessége, keresse
fel a Sashalmi Optikát ahol szemész szakorvos, diplomás optomerista kontaktológus, látszerész mester áll az Ön rendelkezésére. A
legkorszerûbb géppark is adott, amellyel a látásvizsgálat mellett októberben teljes körû
szemészeti vizsgálatot, szürkehályog- és
glaukomaszûrést, illetve korunk legújabb vívmányát, egy világújdonságot, háromdimenzi-
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ós szemmérést is végeznek. Ennek célja a maximálisan személyre szabott szemüveg elkészítése.
Az egyedi gyártású, a csúcstechnológiát
képviselõ VisiOffice készülék pontos mérései
alapján készített szemüveg erõlködésmentes,
ötször precízebb látásélményt biztosít. Szemünk adatai alapján egy speciális kód segítségével digitális fotó alkalmazásával most még
tökéletesebb látásélményhez juthatunk. A
VisiOffice a ma létezõ legmodernebb eszköz
ahhoz, hogy a szemüvegkeret és a lencse kiválasztásánál a lehetõ legjobban döntsünk.
Segíti a keretpróbálást, a lencse kiválasztását,
a nagy precizitású mérés pedig biztosítja a
személyre szabhatóságot és a pontos szemüvegkészítést.
A Sashalmi Optikában az egyedülálló és
kifinomult mérési módszerekkel tökéletesen
személyre szabott szemüveget készítenek
számunkra és még egy újdonság az Essilor
 amely világvezetõ a szemüveglencse gyártásban  kifejlesztett egy új generációs szemüveglencsét, a Varilux S 4D-t, emely áttöri a
multifokális lencsék eddigi korlátait, és széles látóteret, gyors reakcióidõt, valamint
mozgás közben is stabil látásélményt biztosít. Aki most a Varilux S 4D lencsét választ-

ja, semmit sem kockáztat, ugyanis ezeket a
szemüveglencséket most elégedettségi garanciával kínálják az üzletben. Ráadásul október 31-ig egy akció keretében akár Varilux
S 4D, akár bármilyen Valirux multifokális
lencsével készítteti el szemüvegét a Sashalmi
Optikában, tartalékba még egy pár ugyanolyan szemüveget kap ajándékba minden
kedves vásárló.
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