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Kanizsa

KKaanniizzssaaii ffáánnkkkkaall aa GGuuiinneessss-bbee
Nem volt hiábavaló a szervezõ VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési Ház dolgozóinak a fáradozása. A

negyedik, immár országossá terebélyesedõ I. Országos Fánkfesztiválra harminc csapat negyvenféle fánk-
kal nevezett be, s ezzel világraszóló guiness-rekordot értek el a kanizsaiak, amit Béke Balázs, a Magyar-
országi Rekordok hivatalos képviselõje jelentett be.

(A fánkfesztiválról szóló írásunkat lapunk 2. oldalán olvashatják.)
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A fánkfesztivál Marton István
polgármester, Kámánné Szép Teré-
zia intézményvezetõ, Horváth Lász-
ló, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Or-
szágos Szövetségének elnöke, vala-
mint Molnár Géza, a VOKE ügyve-
zetõ elnökének köszöntõje után vet-
te hivatalosan kezdetét a MÁV NTE
1866. Sportcsarnokban. 

Az asztalokon habkönnyû, finom,
pufók, szalagos, mogyorós, burgo-
nyás, csokis, joghurtos, sajtos, son-
kás, porcukros, lekváros csemegék,
valamint rózsa, tavirózsa és hattyú-
fánkok csábították kóstolásra a nagy-
érdemût. Míg a farsangolókat válto-
zatos mûsor, vagy éppen látvány-
fánksütés kápráztatta el a színpadon,
a közönség soraiban is zajlott az élet.
Akavalkádban lehetett üldögélni, áll-
dogálni, beszélgetni, politizálni. Az
ember kissé meghökkent, amikor
megpillantott egy barátkozó, koro-
sabb hölgypárt, s amint jobban szem-
ügyre vette õket, ki is mondta, amit
gondolt: Micsoda nõ ez a férfi! Aztán
nyomban kiderült, a jelmezes, a vas-
utas nyugdíjas klub vezetõje egy pé-

csi versenyzõvel találkozott éppen.
Egy biztos: nem a fánk szalagjáról
beszélgettek. Pár lépéssel arrébb, egy
tangóharmonikás, szõkehajú hölgy
suttogott valamit a Kodály Zoltán
Énekkar vezetõjének. Ez a találkozás
sem az volt, aminek látszott. A far-
sangi forgatagban a hangszerét han-
golta be a házaspár. Arról már nem is

beszélünk, a mintásponcsós, kalapos
jelmezbe öltözõ személy csak fény-
korában aratott ekkora sikert az ola-
jos mûvelõdési ház élén, mint a mos-
tani fesztiválon. A legtöbb, 18 féle
fánkkal a Rozmaring Népdalkör ér-
kezett Zalaapátiból. A fiatalok is
megirigyelhették jókedvüket, lelke-
sedésüket. (További képek a
www.kanizsaujsag.hu Galériájában)

Bakonyi Erzsébet
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KKaanniizzssaaii ffáánnkkkkaall aa
GGuuiinneessss rreekkoorrddookk kköözzéé

A megyei önkormányzat nagy-
kanizsai díjazottjait köszöntötte
hivatali irodájában Marton Ist-
ván polgármester.

A Zala Megyei Önkormányzat
január 30-án tartotta ünnepi ülését
Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor
Színházban. Zala Megye Napján
közel harminc zalai polgár része-
sült kitüntetésben. E napon a me-
gyei önkormányzat kifejezi elisme-
rését azon emberek iránt, akik élet-
útjukkal, munkásságukkal, nem
lankadó szorgalmukkal segítik szû-
kebb közösségüket, településeiket,
a rájuk bízott emberek életét.

Zala Megye Közigazgatásáért
Díjban Szmodics Józsefné köztiszt-
viselõ részesült. Az elismerést a köz
szolgálatában végzett színvonalas
és lelkiismeretes munkájáért kapta. 

Szmodics Józsefné 1978-ban
szerzett diplomát a Pécsi Tanárkép-
zõ Fõiskola matematika-pedagógia
szakán, ezt követõen a Zala Me-
gyei Gyermek- és Ifjúságvédõ In-
tézetben nevelõtanárként, majd ott-
honvezetõként, késõbb nevelõszü-
lõi felügyelõként tevékenykedett.
1984-tõl a Zemplén Gyõzõ Általá-
nos Iskolában dolgozott, munkája
elismeréseként a tantestület javas-
latára 1990-ben Miniszteri Dicsé-
retben részesült. 1991-tõl a Zemp-
lén Gyõzõ Általános Iskola igazga-
tóhelyettese, 1996-tól igazgatója.
2000. február 1-tõl a Polgármesteri

Hivatal Mûvelõdési és Sport Osz-
tályának irodavezetõje, majd 2006-
2008-ig osztályvezetõ. Munkájá-
ban rendkívül alapos és körültekin-
tõ, az ügyfelekkel való kapcsolata
toleráns, emberi és korrekt.

A Zöld Zaláért Díjat Csöndör
Elek egyéni gazdálkodó vette át a
zalai környezet állapotának és ér-
tékeinek megóvásában, a környe-
zettudatos, terápia jellegû táborok
létrehozásában és mûködtetésében
kifejtett tevékenységéért. 

Csöndör Elek középiskolai tanul-
mányait az esztergomi ferences gim-
náziumban végezte. Miután hazake-
rült Nagykanizsára, Erzsébettelepen

létrehozta a Ferences Ifjúsági Ta-
nyát. A szentferenci lelkületnek
megfelelõen a környezet állapotá-
nak és értékeinek megóvása köz-
ponti kérdés volt számára. Akörnye-
zettudatos életmódra nevelés eszkö-
ze az általa fenntartott Tanya, ahol
ifjúsági csoportok egymást váltva is-
merkednek a természetközeli élet-
móddal. Kiemelt fontosságúak a te-
rápia jellegû táborok, ahol a lovaglás
jótékony hatását felhasználva segítik
az autista, vagy különbözõ fogyaté-
kossággal élõ gyermekek és fiatalok
fejlõdését, gyógyulását. Assisi Szent
Ferenc nyomdokain jár, Isten terem-
tett világát – és benne az embert –
féltõ gonddal óvó környettudatos te-
vékenységet végez.

B.E.

MMeeggyyeeii ddííjjaazzoottttaakk
kköösszzöönnttééssee
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A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás által az Euró-
pai Unió Kohéziós Alapjából és
az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Környezet és Energia Ope-
ratív Programjához benyújtott
pályázatot a kormány támoga-
tásra érdemesnek ítélte. A
„Nagykanizsa agglomeráció csa-
tornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” címû nagypro-
jekt becsült összköltsége járulé-
kos költségekkel együtt nettó
12,6 milliárd Ft – hangzott el
azon a sajtótájékoztatón, melyen
Tóth Nándor a szennyvíztársulás
elnöke,  Marton István polgár-
mester, Cseresnyés Péter és Gön-
dör István országgyûlési képvise-
lõk illetve Grabant János Szepet-
nek polgármestere, valamint a
projekt gondozói, Fitos István és
Horváth Tamás tartott közösen.

A Nagykanizsa agglomeráció
csatornahálózat és szennyvíztisztí-
tó telep fejlesztése projekt megva-
lósításához tizenöt önkormányzat
(Bocska, Eszteregnye, Fityeház,
Fûzvölgy, Homokkomárom, Hosz-
szúvölgy, Liszó, Magyarszentmik-
lós, Magyarszerdahely, Nagykani-
zsa, Rigyác, Semjénháza, Surd,
Szepetnek, Zalaszentbalázs) létre-
hozta a Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulást, amely a pro-
jekt finanszírozását az Európai
Unió Kohéziós Alapjából és az Új
Magyarország Fejlesztési Terv

Környezet és Energia Operatív
Programjából kívánta biztosítani.
Ennek érdekében a Nagykanizsai
Regionális Szennyvíztársulás
2008. május 27-én benyújtotta pá-
lyázatát a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium Fejlesztési
Igazgatóságához. 

A projekt önerejének részbeni
finanszírozásához az érintett ingat-
lanok tulajdonosai 2008. május
14-én megalakították a Nagykani-
zsa és Térsége Víziközmû Társula-
tot, majd ezt követõen nyújtották
be a pályázati dokumentációt a
második fordulóra. A bíráló bizott-
ság augusztus 18-án a projekt át-
dolgozását kérte, amely változtatás
célja a beruházási költségek csök-
kentése volt. Ezt a költséget 6,1 %-
kal sikerült csökkenteni, mely
nagyrészben annak eredménye,
hogy a kõagyag csöveket mû-
anyagra cserélték. Az így átdolgo-
zott dokumentációt október 3-án
nyújtották be.

A Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium ez év február 6-ai le-
velében közölte, hogy az Irányító
Hatóság a projektet támogatásra
érdemesnek ítélte, majd ezt köve-
tõen február 18-án döntöttek a pro-
jekt támogatásáról is. A támogató
kormánydöntés után a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a nagypro-
jektet megküldi az Európai Bizott-
ságnak jóváhagyásra. Ennek kere-
tén belül elkészül 126 km gravitá-
ciós csatorna, 80 km nyomóveze-

ték, 28 db helyi-, 20 db regionális-
, 1 db központi- és 3 db felújítandó
átemelõ. A fejlesztés becsült össz-
költsége járulékos költségekkel
együtt – mint mûszaki felügyelet,
PR, tartalékkeret – nettó 12,6 mil-
liárd Ft. A döntés alapján a társult
önkormányzatok 1,9 milliárdos
önrésze mellé az Európai Unió 9,1
milliárdot, a Magyar állam pedig
1,6 milliárd forintot társít.

A tervek szerint a kivitelezési
munkák 2009 õszén indulnak majd
el, és a próbaüzemet követõen
2012 tavaszára fejezõdnek be.

Marton István polgármester szo-
kásos sajtóbeszélgetésén elmond-
ta, véleménye szerint a szennyvíz-
beruházás mintegy 400-500 fõt
foglalkoztat majd. Álláspontja az,
hogy a közel két milliárdos város-
központ-rehabilitáció kapcsán
szintén várható 200 fõ biztos
foglalkoztatása. Arra nem tért ki,
hogy ebbõl a fõvállalkozó mennyi
kanizsait fog alkalmazni. Azt vi-
szont fontosnak tartotta hangsú-
lyozni, ezek oly mértékû gazdasá-
gi pezsdülést eredményeznek, me-
lyek során nem elhanyagolható az
a létszámmegtartó hatás, melyet a
helyi vállalkozók érezhetnek az el-
következendõ három-négy évben.

K.H.

AAzz éévvttiizzeedd mmeeggaabbeerruuhháázzáássaa

MMuunnkkaahheellyyeekkeett
tteerreemmtt ééss mmeenntthheett 

Általános iskolai kollégáik-
nak mutatták be a Zsigmondy
Vilmos és Széchenyi István
Szakképzõ Iskola tanárai azo-
kat a módszereket, amelyek a
Szakiskolai Fejlesztési Prog-
ram támogatásával valósul-
hattak meg az iskolában.

A projektrõl Laukó Emõke, a
Zsigmondy igazgatóhelyettese,
s egyben a projektnapok felelõ-
se, szervezõje tájékoztatta a
sajtó képviselõit. Elmondta, a
program célja az, hogy a szak-
iskolásoknak, a hátránnyal ér-
kezõknek megtanítsák a cso-
portban való dolgozást, s az
egyéni, önálló munkában rejlõ
lehetõségeket. Többek között
az is nagyon fontos, hogy a di-

ák egyáltalán megértse az adott
szöveget, ami elé kerül – akár
tankönyvben, akár más könyv-
ben, újságban található az.

A projekt öt éves, és az iskola
tizenhat osztályát érinti. A feb-
ruár 17-i úgynevezett projekt-
nap rendeltetése pedig az volt,
hogy a szakmódszertant gyakor-
lati órákon keresztül bemutas-
sák az általános iskolai tanárok-
nak, hiszen igazából a képessé-
geket nem a középiskolában
kell elkezdeni fejleszteni, ha-
nem már az általános iskolában,
s bizony erre kell készülni az
óvodában is. Négy órát tekint-
hettek meg a vendégek négy kü-
lönbözõ osztályban. Német órán
a szabadidõhöz kapcsolt felada-
tokat oldották meg a gyerekek,

történelem órán csoportmunká-
ban dolgozták fel a Reneszánsz
Mátyás udvarában címet viselõ
témát, egy kémia szakos tanár-
nõ a hulladékfeldolgozást vá-
lasztotta megoldandó feladat-
nak a diákok számára „Túl sok
szemét” címmel, s matematika
órán a százalékszámítást a csap-
atrally módszerével oldották
meg a tanulók. Mind a négy óra
után az adott szakos vendégta-
nárok és az órát tartó tanár kö-
zösen beszélték meg a látottakat
s hallottakat – ez egyfajta lehe-
tõség számukra, tapasztalatcse-
re, melynek során megoszt-
hatják egymással egyéni, szak-
mai ötleteiket.

Steyer Edina

BBeemmuuttaattóóóórráákk aa ZZssiiggmmoonnddyybbaann

Régi és új köztéri alkotások az
Erzsébet téren címmel Deák
Varga Dénes városi fõépítész tar-
tott elõadást a Thúry György
Múzeumban. Az intézmény nép-
szerû, Múzeumi esték címû
elõadássorozatára ezúttal is
sokan voltak kíváncsiak. 

A fõépítész elöljáróban elmondta,
azért esett a választás a címben
szereplõ programra, mert az önkor-
mányzat tervezi a város központjá-
nak, fõterének megújítását a
belvárosi rekonstrukció kapcsán.
Készültek, és rendelkezésre állnak
különbözõ tervek, amelyek élénk
érdeklõdést, vitát és kritikát váltottak
ki – hangsúlyozta. A kritikák hangjai
között kicsengett, sokan nincsenek
tisztában a tervekkel annak ellenére,
hogy eddig sem voltak titkosak, és
különbözõ fórumokon már bemutat-
ták õket. Ezért nem árt, ha több
helyen és több alkalommal beszélnek
a szándékokról. A legsúlyosabb kriti-
ka az volt, hogy a térnek nincs szob-
rászati koncepciója. Más városokban
is tapasztalhatjuk, hogy társadalmi
igény van arra, hogy a régi, megsz-
eretett és tisztelt alkotások visszake-
rüljenek az eredeti helyükre.

A tervek szerint hét régi és új
alkotás díszíti a teret. A meglévõ,
régi alkotások között szerepel a
Szentháromság szobor, a Törökkút,
és a 20-as Honvédek emlékmûve.
Új alkotás lesz a városmakett, a
testvérvárosok kútja, a zenepavilon,
valamint Szécsi Antal és Majer Ede
Erzsébet királyné címû szobrának
bronz másolata, továbbá felújítják a
meglévõ szökõkutat. 

Elõadását az ország és a világ
városaiból vett példákkal is
illusztrálta Deák Varga Dénes.

RRééggii ééss úújj kköözzttéérrii
aallkkoottáássookk 

Boszniai testvérvárosunk Bihács,
február 26-án ünnepli 749. születés-
napját. Hamdija Lipovaca polgár-
mester meghívására, Bihács városna-
pi rendezvényén részt vevõ kanizsai
önkormányzati delegáció kijelölése
volt az egyetlen napirendi pontja a
soron kívüli közgyûlésnek. Hosszas
vita után a testület úgy döntött, váro-
sunkat Papp Nándor és Bicsák Mik-
lós városatyák képviselik. A delegá-
ciót Marton István polgármester ve-
zeti.  A gépkocsivezetõi szerepet is
felvállaló Bicsák Miklós az önkor-
mányzattól nem kért költségtérítést.

BBiihhááccssii ddeelleeggáácciióó
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A 12-es választókörzet – meg-
lehetõsen amorf formát öltve -
nagy területet foglal magába az
Alsótemplomtól a Sétakerten át
egészen az Erdész utcáig. Ebben
a körzetben található az ország
egyik legpatinásabb lakótelepe –
az úgynevezett „camp” – az
„olajos” lakótelep. A kertvárosi
jellegû választókörzetben két
oktatási intézmény – a Thúry és
a Cserháti szakközépiskolák -,
továbbá két középfokú taninté-
zethez tartozó telephely mûkö-
dik – mutatja be a választókör-
zetét Papp Nándor önkormány-
zati képviselõ.

– Városunk egyik legszebb része
a már fentebb említett „olajos” la-
kótelep, ahol a Sétakerthez hason-
lóan  a legnagyobb gond a növény-
zet állapota – folytatja a képviselõ.
– Ha annak idején egyáltalán va-
lamit elrontottak az általam is na-
gyon tisztelt Bõsze Kálmán bácsiék
–, akit egyébként volt szerencsém
személyesen is ismerni –,  akkor
azt említhetném, hogy arra a vé-
kony zöld sávra, ami a járda és az
úttest között van, gyorsan óriásira
növõ platánfákat ültettek. Akkor-
tájt ez nem volt baj, de most már
egyre nagyobb gondot okoz, mert a
méretesre nõtt fák szétnyomják az
úttestet és megemelik a járdabur-
kolatot is. Gyakorlatilag már nincs
elég helyük a platánfáknak, ezért a
terjeszkedõ gyökerek rongálják a
szennyvíz-csatornákat. Ugyanak-
kor védett fasorról van szó, de
mindenképpen folyamatos álla-
potvédelemre van szükség a pla-
tánfák esetében. Szerintem amed-
dig lehet, a fákat vissza kell vágni,
továbbá egy-két elöregedett fa he-

lyére újakat kell ültetni, minden-
estre valamilyen kedvezõ megol-
dást kell találnunk a védett fasor
megóvása érdekében. 

– A köznyelven MAORT-telep-
nek titulált lakóövezethez kapcso-
lódik a dél-zalai város másik büsz-
kesége a – Nagy Gáspár Kossuth-
díjas költõ Kanizsáról szóló köteté-
ben is gyakran említett – Sétakert.

– Számomra is kedves ez a zöld-
övezet, amelyet gyermekkorunkban
még Sétatérnek neveztünk. Remé-
nyeink szerint hamarosan megújul
és el kell mondanom, hogy a folya-
mat megvalósításához nagyon nagy
segítséget kapunk a civilektõl, akik

elindították a Szeressük a Sétakertet!
mottójú programot. Ennek jegyében
szépen felújították a keleti oldalon
lévõ bejáratot. Lengyák István irá-
nyításával nagyon elegánsan rendbe
hozták a Sétakert bejáratát, kitisztí-
tották a környezetét, s a város fõker-
tészével együttmûködve az elörege-
dett fákat is kivágják, hogy a késõb-
biek során egy kis arborétumot hoz-
hassanak létre a kanizsaiak által a
korábbi évtizedekben mindig is ked-
velt zöldövezetben. A civilek a séta-
kerti zenepavilon felújítására is pá-
lyázatot nyújtanak be, és reméljük,
hogy a különbözõ kezdeményezések
megvalósulásával ismét régi fényé-
ben tündökölhet Nagykanizsa egyik
legszebb parkja. Voltaképpen a Ba-
logh István vezette Civil Kerekasztal
vállalt védnökséget a Sétakert felújí-
tása felett, a Draskovics Kft. jelentõs
támogatásával.

– Milyen a kapcsolata a válasz-
tókörzet polgáraival?

– Általában havonta egy-egy fo-
gadóórát tartok a volt Vécsey-isko-
la épületében, valamint a Zsig-

mondy-Széchenyi Szakképzõ Iskola
Erdész utcai telephelyén. Legin-
kább a zöldövezetek növényzetének
problémáival keresnek fel a lakók,
továbbá az utak és járdák állapotá-
ra vonatkozó panaszokkal. Jelenleg
öt utca aszfaltozása van még hátra,
de a többi még az elõzõ ciklus utol-
só évében fel lett újítva. Gyakorlati-
lag a Csengery utca nagyon rossz
állapotban van, de egyelõre két év-
nyi türelemre van szükség, ugyanis
a Kohéziós Alapból megnyert
szennyvízprogram megvalósulását
követõen teljes egészében megújul
a Csengery utca vasúti átjárótól
Miklósfa felé irányuló szakaszának

út- és járda burkolata. Ezen kívül
rossz állapotban van még a Maort
utca a Gyulay-közzel, a Kassa utca
és a Papp Simon sétány. Továbbra
is neuralgikus pont a „bújóhídnak”
nevezett vasúti aluljáró az Erdész
utca végén. Úgy gondolom, hogy
amíg a fejekben nincs rend, addig
ezzel az aluljáróval nem lehet mit
kezdeni. Sajnos vannak olyan em-
berek, magukról megfeledkezve
odapiszkítanak, kiverik a lámpákat,
vagyis egyáltalán nem törõdnek az
aluljáró tisztaságának megõrzésé-
vel annak ellenére, hogy a „bújóhi-
dat” mindig takarítják és megpró-
bálják rendben tartani. Gondot je-
lent az is, hogy a „bújóhíd” elõtt lé-
võ területen eldobálják a szemetet
és így idõnként felgyülemlik az ille-
gális szemét ezen a helyen. 

– Az idei évben milyen feladato-
kat kellene megoldani a választó-
körzetben?

– Ha a közgyûlés elfogadja a költ-
ségvetést és abból megfelelõ összeg
jutna rá, akkor nagyon szeretném
felújíttatni a Maort utcát, mert az ot-
tani közlekedés szempontjából ez az
egyik legfontosabb útszakasz. Visz-
szatérve még a korábbi eredmények-
re, nagy sikernek tartom a mûemlék
Alsóvárosi templom teljes felújítá-
sát. A rekonstrukció elõkészítésében
és lebonyolításában jelentõs szerepe
volt Horváth Lóránt plébánosnak,
aki két és fél évvel ezelõtt érkezett
városunkba és óriási lelkesedéssel
szervezte a felújítást. Ez a gyönyörû
templom kívül-belül teljesen meg-
újult és úgy gondolom, hogy haté-
kony segítséget tudtam nyújtani a
felújítás egész folyamatában. Másik
fontos eredményként említem, hogy

évente ötmillió forintot tudunk fordí-
tani a városi köztemetõ útjainak kar-
bantartására, továbbá új járdák épí-
tésére. Tavaly volt az elsõ ilyen
évünk, most pedig azt szeretném el-
érni, hogy idén a ravatalozó is meg-
újuljon, mert a jelenlegi létesítmény
állagában már nem méltó egy me-
gyei jogú városhoz, illetve – a szû-
kebb környezetet figyelembe véve –
a szép kegyeleti parkunkhoz. Fontos
megemlíteni továbbá, hogy eredmé-
nyesen mûködik a választókörzetben
a VOKE Kodály Zoltán Mûvelõdési
Ház, bár lakossági észrevételként
megfogalmazódott, hogy idõnként
„hangosak” a rendezvények. Persze
hozzá kell tenni, hogy ez az intéz-
mény önfenntartó lett és a mûködte-
tés érdekében idõnként bérbe adják
a termeket különféle rendezvények
céljából. Úgy vélem, hogy ennek a
mûvelõdési háznak továbbra is mû-
ködni kell, csupán arra kellene egy
kicsit jobban odafigyelni, hogy „hal-
kabbak” legyenek egyes programok.
Az uszoda környékén élõk pedig né-
ha azt jelzik felém, hogy elég zajos a
gépészeti rész, ami a volt Vécsey-
iskola felé néz. Reményeim szerint
idén javulás következik be e téren,
ugyanis a létesítmény üzleti tervében
szerepel a gépészeti rész majdhogy-
nem zajmentes megújulása. Egy má-
sik gond a választókörzetben, hogy
megoldásra vár a volt vasutas óvoda
nehéz helyzete, hiszen ez az intéz-
mény most már évrõl-évre alapítvá-
nyi fenntartással mûködik. A lakos-
ság szívfájdalma volt továbbá, hogy
– miután a közgyûlés megszavazta –
a Csengery utcai orvosi rendelõk –
amelyek egyébként közegészségügyi
szempontból mindenképpen bezá-
rásra voltak ítélve korszerûtlensé-
gük miatt – megszûnnek és újak
épülnek vállalkozói alapon a Kal-
már utcában. Érthetõ módon mindez
a lakosság egy részének a tetszését,
másik részének pedig az ellenérzését
váltotta ki. Miután a közgyûlés meg-
szavazta, ezzel igazából nem tudunk
mit csinálni, de reményeink szerint a
korábbi létesítmények helyén ki tu-
dunk alakítani egy korszerû gyer-
mekorvosi rendelõt a Csengery ut-
cában.   

Összességében nekem ez a
városrész a kedvenc területem,
miután a gyermekkoromat az
Olajtelepen töltöttem. Építé-
szetileg teljes egészében kiala-
kult ez a terület, hirtelen nem is
tudnék olyan telket mondani,
ahol bontás nélkül lehetne épít-
kezni.

Gelencsér Gábor

EEggyy kköönnyyvvbbee iillllõõ ppaattiinnááss vváárroossrréésszz ––
„„bbúújjóóhhííddddaall”” ééss zzaajjookkkkaall

Meghívó
Szeretettel meghívunk minden érdeklõdõt

a Szent Korona Szövetség és a MVSZ nagykanizsai
szervezete nevében 

Dr. Halász József elõadására 
„Van más megoldás, a Szent Korona jegyében”

címmel

Elõadás helyszíne: Magyar Plakát Ház
Nagykanizsa, Erzsébet tér

Ideje: 2009. március 6. (péntek) 17 óra
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Számtalan helyen számtalan
ember szájából elhangzott már:
városunknak élni kell a lehetõ-
séggel, melyet az ad, hogy a kö-
zelben, majd’ 30 km-re, Sávoly
mellett épül a Balatonring, Eu-
rópa majdani egyik legkorsze-
rûbb motorsport versenypályá-
ja, mely 42 km hosszú lesz, a be-
fogadóképessége pedig közel
100.000 emberre tehetõ. A pro-
jekt egy spanyol cég 200 millió
eurós beruházása, a magyar ál-
lam pedig 5 évre vásárolta meg a
MotoGP-futamok rendezésének
jogát a Balatonringen.

A pályának köszönhetõen profi-
tálhatnak a szállodák, a vendéglátó
helyek, s nem utolsó sorban azok
az emberek, akik ott dolgozni fog-
nak. A Forma 1-es pálya adataiból
kiindulva, ahol 1400 alkalmazott
van, 2-3 éven belül itt is jelentõs
számú dolgozóra lesz szükség –
Szakony Szilárd szerint körülbelül

400-600 fõre mindenképpen. Õ az,
aki már közel 40 éve „benne van a
szakmában”, dolgozott pályaépítõ-
ként, jegyárusítóként, segédbíró-
ként, jelenleg sportbíró, sportfel-
ügyelõ, a MAMS (Magyar Motor-
sport Szövetség) Sportfelügyelõi
Bizottságának vezetõje, s jelenleg
õ a megbízottja a sportbírói tanfo-
lyam szervezésének is, melynek
keretei között (Nagykanizsán) 60
fõt képeznek ki arra, hogy
Motocross, Endurocross, valamint
MotoGP versenyeken mint pálya-
bírók biztosítsák a sportszerû, kor-
rekt és nem utolsó sorban biztonsá-
gos lebonyolítást. Lobbizni kellett
az illetékeseknél, hogy ne csak Bu-
dapesten indítsanak tanfolyamot.
Ezt a lobbit az õsszel elhunyt Vaska
Kálmánnal – aki jelentõs személyi-
ségnek számított a nagykanizsai
motorsport életben, s egyáltalán te-
kintélynek a szakmában – kezdte
el, s a szomorú halálesetet követõ-
en pár héttel bólintottak rá a szer-

vezetnél, hogy Sávoly és Nagyka-
nizsa is képezhet sportbírókat.

Az egyre terjedõ munkanélküli-
ségnek legalább részben gátat vet-
het majd ez a pálya. Nagykanizsá-
nak pedig itt a lehetõség, hiszen
kizárt dolog, hogy a körülbelül
530 fõs Sávoly egymaga ki tudná
termelni azokat a karbantartókat,
villanyszerelõket, õröket és még
sorolhatnám, akik egy ilyen mére-
tû projekthez kellenek. Az ajtó
nyitva áll, csak élni kell a lehetõ-
séggel! Arra kell gondolni, hogy
egy befektetõ sem épít ekkora be-
ruházással sportpályát azért, hogy
az csak úgy legyen; mûködtetni
akarja, mert gazdaságilag ez éri
meg neki. Éppen ezért a rendezvé-
nyek száma két éven belül annyira
megnõhet, hogy egy évben 150-
220 munkanapot is kitehetnek. Ah-
hoz pedig nagy lélekszámú alkal-
mazott szükséges…

Steyer Edina

BBaallaattoonnrriinngg –– lleehheettõõsséégg nneekküünnkk iiss 

Halis István nevét 2001 óta vi-
seli a városi könyvtár. Azóta fo-
lyamatosan próbálják éltetni az
életmûvét, ismertté tenni a tevé-
kenységét. 

A „Példás Kanizsai”, az egykori
városi tanácsos, majd polgármes-
ter-helyettes sírjához rendszeresen
kijárnak halálának évfordulóján az
intézmény dolgozói. Halis István

82 évvel ezelõtt, 1927. február 23-
án hunyt el. A közérdeklõdésre
számot tartó hírt a koszorúzás al-
kalmával ismertette Czupi Gyula
könyvtárigazgató a megjelentek-
kel: A Nemzeti Emlékhely és Ke-
gyeleti Bizottság 2008. évi határo-
zatában a Nemzeti Sírkert részévé
nyilvánította Halis István törté-
nész, muzeológus, író, várospoliti-
kus sírját. Ez is egy újabb adalék
ahhoz, hogy Halis István tevé-
kenységét ismerik, elismerik –
hangsúlyozta. Ezen kívül még
Mikola Sándor fizikus, pedagógus,
az MTA tagjának sírját, valamint
az Inkey-kápolnában eltemetett
Inkey Kázmér alezredes sírját
nyilvánította a Nemzeti Sírkert ré-
szévé a bizottság.

B.E.

AA NNeemmzzeettii SSíírrkkeerrtt rréésszzéévvéé nnyyiillvváánnííttoottttáákk

AFidesz-MPSZ sajtótájékoztató-
ján Bene Csaba, helyi frakcióvezetõ
elmondta, elutasítja azt a botrány-
politizálást, amelyet 3-4 testületi tag
„mûvel” a város közgyûlésén. 

– Ezt persze már többször megte-
hettük volna – kezdte a képviselõ –,

azonban pénteken egy olyan új
mélységet éltünk át néhány képvise-
lõtestületi tag jóvoltából, ami miatt
meg kell szólalni minden jóérzésû
embernek. Ez ellen fel kell emelni a
szavunkat, mert mi dolgozni aka-
runk, s nem magamutogató, cini-
kus, ellenséges viselkedésre, meg-

nyilvánulásokra reagálni. Az emlí-
tett néhány közgyûlési tag miatt
nem érdemi vita folyik, hanem ször-
nyülködve hallgatjuk a személyes-
kedõ, másokat személyes méltósá-
gában megbántani szándékozó,
durva megnyilatkozásokat. Néhá-
nyan nem dolgozni akarnak, hanem
a közgyûlés nyilvánosságát hasz-
nálják fel politikai ellenfelük lejá-
ratására.

FFiiddeesszz:: NNeemm,, aa cciirrkkuusszzrraa

A Hajléktalanok és Hátrányos
Helyzetûek Zala Megyei Ki-
emelten Közhasznú Szervezeté-
nek elnöke, Orsos Imre kerek-
asztal-beszélgetésre invitálta
Cseresnyés Péter alpolgármes-
tert, Bene Csaba önkormányzati
képviselõt, Kámán Lászlót, a Va-
gyongazdálkodási Zrt. vezetõjét,
valamint Pölöskei Jánost, a
Munkaügyi Központ nagykani-
zsai kirendeltségének vezetõjét.
A téma a Dózsa út 73-75-ben
élõk további lakhatása volt.

Orsos Imre szerint 29 családot
érint a közeljövõben végrehajtandó
tömeges kiköltöztetés. Ezt az állí-
tást a jelenlevõ meghívottak hatá-
rozottan cáfolták, s elmondták,
hogy szó nincs tömeges kilakolta-
tásról, csupán arról, hogy azokat a
lakókat, aki rendesen fizetik a bér-
leti díjat, megpróbálják a város
egyéb önkormányzati bérlakásai-
ban elhelyezni – minimum azonos
komfortfokozatú lakásokban –, s
így a „Citromszigetnek” bélyegzett
Dózsa 73-75. alatti megüresedett
lakásokat már nem adják ki. A tel-
jes kiürülést követõen – amely né-
hány évig is eltarthat – az önkor-
mányzat dönt majd a további hasz-
nosításról. Azok ellen a lakók ellen,
akiknek több-kevesebb elmaradá-
suk van, bírósági eljárás folyik, s az
eljárás vége sem biztos, hogy kila-
koltatás lesz. De ezért az ott élõk-
nek is kellene tenni valamit. Lehe-
tõség van a hátralékok részletekben
történõ kifizetésére, s Pölöskei Já-
nos szerint az „Út a munkába” ne-
vû projektben való részvétellel is
sokat segíthetnének saját helyzetü-
kön azok, akik nehezen tudják el-
tartani családjukat, s fizetni a bérle-
ti díjat, a közterheket. 

S.E.

SSzzóó ssiinnccss
kkiillaakkoollttaattáássrróóll

Egy kattintás, és naponta
friss híreket, tudósításokat,

riportokat olvashat.
Képeslapküldõ, fórum,  

apróhirdetés

Kattintson rá!

wwwwww..
kkaanniizzssaauujjssaagg..hhuu
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati
képviselõje, OKISB-elnök fogadóórát tart minden szerdán 16 órától 17 óráig a
Batthyány Lajos Gimnáziumban (Nagykanizsa, Rozgonyi utca 23.):
30/2040865, balogh.laszlo61@chello.hu

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap elsõ hétfõjén 17 órától 19 óráig a kenyérgyári PERGO
lottózóban (Kinizsi u. 95. ).

Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Garai, Ûrhajós, Hársfa, Ifjúság
utca lakói) önkormányzati képviselõje 2009. március 4-én, szerdán 16 órától
17.30 óráig fogadóórát tart a Kinizsi utca 97. szám alatti bélyegzõgyártó irodá-
ban. Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós Palin és Korpavár lakossága szá-
mára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.

Horváth István a 8. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart 2009. március 4-én (szerdán) 18 órától a Hevesi Sándor Általá-
nos Iskolában. 

Jerausek István önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. március 3-
án (kedden) 18 órától a sánci Mûvelõdési Házban. 

Papp Ferenc önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2009. március 6-án
(pénteken) 16 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban. 

Papp Nándor a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart március 10-én, (kedden) 17 órakor a Vécsey Zsigmond Általános
Iskolában, 18 órától a Zárda utcai kollégiumban. 

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje foga-
dóórát tart minden páros hónap utolsó péntekén 18 órától 19 óráig a bajcsai ki-
rendeltség épületében.

Polai József a 15. számú választókerület önkormányzati képviselõje lakos-
sági fórumot tart 2009. március 6-án (pénteken) 18 órakor a bajcsai kultúrház
épületében. Téma: közútfelújítási munkálatok, csapadékvíz elvezetési felada-
tok. Meghívottak: Marton István polgármester, Imre Béla, a Magyar Közút
Kht. Nagykanizsai Üzemmérnökségének vezetõje, Gáspár András, a Via Ka-
nizsa Kht. vezetõje, Tárnok Ferenc, a Városfejlesztési Osztály vezetõje. 

Tóth Nándor, a 14. számú választókerület önkormányzati képviselõje fo-
gadóórát tart minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától a Móricz Zsigmond Mûve-
lõdési Házban.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórraa û

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése 2008. év folyamán döntött
arról, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Helyi
Építési Szabályzata több tömbjének szabályozását a B&H Régió Bt-vel
módosítatja.

A tervezési területet a város alábbi területei képezik:

1. Petõfi u. - Balatoni u. - Hevesi u. - Rózsa u. - Platán sor - Eötvös tér által
határolt tömb szabályozásának módosítása.

2.  Belterületi határ - 4190 hrsz-ú út - Magvetõ u. - Alkotmány u. - 4120 hrsz-ú
út - Szombathelyi vasútvonal által határolt tömb szabályozásának módosítása.

3. Belterületi határ - 4279 hrsz-ú út - Kalász u. által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása.

4. M7 autópálya - Szombathelyi vasútvonal - 7. sz. fõút - Kemping út északi
folytatása által határolt tömb szabályozásának módosítása.

5. Sörgyár u. - belterületi határ - Csengery út által határolt tömb szabályozásá-
nak módosítása.

6. 61. fõút - Nagybagolai út - övezeti határ által határolt tömb szabályozásának
módosítása.

7. Arany János utca - Báthory utca - Vásár utca - Kalmár utca által határolt
tömb szabályozásának módosítása.

8. Péterfai árok - Pásztor utca nyugati irányú meghosszabbításában lévõ
kerékpárút - Alsó Szabadhegyi utca - Patak utca nyugati irányú meghosszab-
bításában lévõ kerékpárút által határolt tömb szabályozásának módosítása.

9. Bajcsy-Zsilinszky u. - belterületi határvonal által határol tömb (az úttól délre
fekvõ 0313/4, 0313/5 és 0313/9 hrsz-ú ingatlanok) szabályozásának módosítása.

10. Belus J. u. - Halvax u. - Gábor Á. u. - Petõfi S. u. - Dózsa Gy. u. - Virág B.
u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.

11. 0447 hrsz-ú ipari vasút - 4388 út - 0440/5 út - 0437/1 út - szombathelyi
vasútvonal által határol tömb szabályozásának módosítása.

12. HÉSZ 4.§ kiegészítése - külsõ homlokzati megjelenés szabályozása.
13. HÉSZ - a bányászati tevékenységgel kapcsolatos telekalakítás szabályozása
14. Magyar u. - Arany u. - Május 1. u. - Rákóczi u. - Árpád utcák által határolt

tömb szabályozásának módosítása.
15. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (35/2 hrsz).
16. Király u. - Kalmár u. - Vásár u. - Sabján Gyula utcák által határolt tömb

szabályozásának módosítása (31/11 hrsz).
17. Kalmár u. - 79 hrsz-ú út - Szombathelyi vasútvonal - belterületi határ által

határolt tömb szabályozásának módosítása
18. Fõ u. - Sugár u. - Rozgonyi u. - Erzsébet tér által határolt tömb szabály-

ozásának módosítása.
19. Kisberki u. és Honvéd utca által határolt tömb szabályozásának módosítása
20. Garay u. - Vámház u. - Raktárház u. - Magyar u. - Ûrhajós u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása.
21. Kiskanizsa - Haladás u. - Principális-csatorna - belterületi határ - Fenyõ

utcai árok által határolt tömb szabályozásának módosítása.
22. Kiskanizsa - Mánta-patak védõtávolságának csökkentése (5066/8hrsz

építési telek érintettsége).
23. Kiskanizsa - Az 5562. hrsz. út - Gördövényi-árok közti tömb szabályozásá-

nak módosítása.
24. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Homokkomáromi u. - Cigány u. által határolt

tömb szabályozásának módosítása.
25. Kiskanizsa - Templom téri tömb szabályozásának módosítása.
26. Kiskanizsa - Bajcsy-Zs. u. - Szent Rókus u. - 5034. Hrsz-ú tervezett út -

Principáliscsatorna által határolt tömb szabályozásának módosítása.
27. Kiskanizsa - Hunyadi téri tömb szabályozásának módosítása.
28. Péterfai u. - Szabadhegyi kerékpárút - Péterfai-árok - 037/2 hrsz-ú út - Lak-

tanya u. által határolt tömb szabályozásának módosítása.
29. Miklósfa - Kápolna tér tömbjének szabályozása.
30. Miklósfa - Iskola u. - Miklósfai u. - belterületi határ által határolt tömb

szabályozásának módosítása.
31. HÉSZ 2. § (12) f) pontban szereplõ bányaterületek építést korlátozó elõírá-

sainak módosítása.
32. HÉSZ 2. § (4) bekezdés elõírásának kiegészítése.
33. Utcai építési vonal elõírásainak meghatározása.
34. Kórház u. - Teleki u. - Péterfai-árok - budapesti vasútvonal által határolt

tömbök (Katonarét városrész) szabályozásának felülvizsgálata.
A tervdokumentációt a vonatkozó hatályos jogszabályok elõírásaira figyelem-

mel 2009. február 28-ig kifüggesztjük a Polgármesteri Hivatal elõcsarnokában,
ahol munkanapokon megtekinthetõ.

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat a Polgármesteri Hivatalba a
városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.: 93/500-735) címzett levél-
ben jelezhetik.

Városi Fõépítész Nagykanizsa

NNaaggyykkaanniizzssaa MMJJVV SSzzaabbáállyyoozzáássii TTeerrvvee 
ééss HHeellyyii ÉÉppííttééssii SSzzaabbáállyyzzaattaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város alsó fokú oktatási-nevelési intézményei-
ben az óvodai és általános iskolai felvételre történõ jelentkezéseket 2009. már-
cius 3-4-én fogadják az intézmények – mindkét napon 8-17 óráig.

A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által válasz-
tott óvoda, illetve a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által választott ál-
talános iskola.

A jelentkezettek felvételérõl a férõhelyek, illetve az indítandó elsõ osztá-
lyok számának ismeretében az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményé-
rõl a szülõket 8 napon belül írásban értesíti.

Óvodai felvételre kell jelentkeznie minden gyermeknek, aki 2009. május
31-ig betölti az ötödik életévét és még nem jár óvodába.

Felvételre jelentkezhet és felvételt nyerhet minden kisgyermek, aki 2009.
október 1-ig betölti a harmadik életévét.

A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
gyermekorvosi igazolás, lakcímigazoláshoz személyi igazolvány, vagy lakcímkártya.

Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermek-
nek, aki 2009. május 31-ig betölti a hatodik életévét – azaz 2003. május 31.
elõtt született – és elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, amelyet
az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ szakvéleménye igazol.

Felvételre jelentkezhet – a szülõ kezdeményezése alapján – minden 2003.
május 31. és december 31. között született 6 éves gyermek, ha iskolaérettségét
az óvoda, illetve a Szivárvány Fejlesztõ Központ igazolja.

A jelentkezés választott helyszínén minden gyermek regisztrálásra kerül, de
felvettnek csak az a gyermek tekinthetõ, aki az adott intézmény felvételi kör-
zetében levõ, állandó lakcímmel rendelkezõ, nagykanizsai lakos.

A szülõ által választott, nem kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ fel-
vételrõl a törvényi létszám alapján az iskola igazgatója dönt, amelyrõl a szülõ-
ket 8 napon belül írásban értesíti.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda illetve a Szivárvány
Fejlesztõ Központ szakvéleményének eredeti példánya, gyermekorvosi igazo-
lás, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolására személyi
igazolvány, vagy lakcímkártya.

Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatal  Mûvelõdési és Sportosztály

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii 
jjeelleennttkkeezzéésseekk aa 22000099//22001100.. ttaannéévvrree
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Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa – Nagykanizsa,
Iskola u. 10.

Barka köz, Bem József u., Bocskai István u., Csiky Gergely u., Csen-
gery u. 100-tól végig, Dr. Szentendrei Edgár u., Gárdonyi Géza u., Hóvi-
rág u., Hõsök tere, Iskola u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy Gyula u.,
Marek József u., Mátyás király u., Miklósfa u., Nagy Lajos u., Parkerdõ
u., Patak köz, Pityer u., Szentendrei utca, Szentgyörgyvári u., Teleki
Blanka u., Veress Péter u., Móriczhely, Liszó, Nemespátró, Belezna

Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Palin – Nagykanizsa, Al-
kotmány u. 81.

Alkotmány u., Durgó Katalin u., Egerszegi u., Felsõerdõ u., Förhénc u.,
Gesztenyés u., Herkules u., Inkey u., Iparos u., Kalász u., Kertész u., Lazs-
nak u., Majorkert u., Magvetõ u., Napsugár u., Õz u., Szálfa u., Szarvas u.,
Udvarház u., Vadalmás u., Vadrózsa u., Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûz-
völgy, Homokkomárom, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely

Általános Iskola és Óvoda Kiskanizsa – Nagykanizsa, Bajcsy Zs.
u. 67.

Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út, Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek
köz, Bornemissza Gergely u., Cigány u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ
temetõ u., Fenyõ u., Gördövényi u., Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis
István u., Homokkomáromi u., Hunyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u.,
Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa u., Körmös u., Malomkert u., Márci-
us 15. tér, Munkácsy Mihály u., Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u., Pivári
u., Ráckert u., Rozmaring u., Szent Flórián tér, Szent Rókus u., Szepetne-
ki u., Szigeti u., Templom tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike u.,
Vágóhidi út, Varasdi u., Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz, 

Bolyai János Általános Iskola – Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
Akácfa u., Arany János u., Árpád u., Bagoly u., Báthory u., Belus Jó-

zsef u., Bethlen Gábor u., Corvin u., Csalogány köz, Damjanich János u.,
Dankó Pista u., Dózsa György u. 1-51-ig, illetve Dózsa György u. 2-46-
ig, Egry József u., Erzsébet tér, Fülesbagoly u., Garay u., Halvax u., Hárs-
fa u., Hegyalja út, Ifjúság u., Ilona u., József Attila u., Kalmár u., Kapos-
vári út, Kinizsi Pál u. páros oldal, Kisbagolai hegyhát,  Kórház u., Lámpa-
gyár u., Látóhegy, Magyar u., Május 1. u., Nagybagolai hegyhát, Napra-
forgó tér, Nyárfás u., Nyírfa u., Sandi u., Sikátor u., Szentgyörgyvári
hegyhát, Terv u., Új élet u., Úttörõ u., Ûrhajós u., Vár u., Vásár út, Virág
Benedek u.

Hevesi Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Hevesi u. 2.
Alsó Szabadhegyi u., Betyár u., Cseresznyés u., Felsõ Szabadhegyi

út, Harang u.,  Harmat u.,  Hegybíró u., Hevesi Sándor u., Kanyar u.,
Kazanlak krt., Kõkereszt u., Mészáros Lázár u., Munkás u, Pásztor u.,
Patak u., Péterfai u. Récsei u., Rózsa u. 1., 2. és 4., valamint 15-tõl vé-
gig, Szabadhegy u., Tersánczky u., Tüskés u., Vadvirág u., Városkapu
körút,

Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Csokonai u. 1.
Árok u., Bagolai sor, Bartók Béla u., Búzavirág u., Csokonai u., Hadi

u., Ibolya u., Kaán Károly u., Kodály Zoltán u. 4-tõl, Laktanya u., Leven-
te u., Liszt Ferenc u., Mária u., Muskátli u., Õrház u., Pipacs u., Rózsa u.
1., 2. és 4., valamint 15-tõl végig Sánci u., Semmelweis Ignác u., Táncsics
Mihály tér, Tavasz u., Téglagyári u., Teleki u., Thúry György u., 

Péterfy Sándor Általános Iskola – Nagykanizsa, Attila u. 2.
Attila u., Bajza u., Balatoni u., Bakónaki u., Eötvös tér, Irtás u., Kisber-

ki u., Kishegyi út, Kodály Z. u. 1-3-ig, Madách Imre u., Platán sor, Posta-
kert, Rózsa u. 5-tõl 14-ig, Szekeres József u., Toldi Miklós u., Zala Györ-
gy u., Zemplén Gyõzõ u., 

Rozgonyi Úti Általános Iskola – Nagykanizsa, Rozgonyi u. 25.
Bedõ Albert u., Berzsenyi Dániel u., Bolyai János u.,  Dózsa György út

53-tól végig, illetve Dózsa György út 48-tól végig, Erkel Ferenc u., Fáy
András u., Fõ út páratlan oldala,  Gábor Áron u., Honvéd u., Hunyadi u.,
Huszti tér, Jókai Mór u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u.,  Kinizsi Pál u.
páratlan oldal, Királyi Pál u.,  Kölcsey Ferenc u., Muraközi u., Múzeum
tér, Petõfi Sándor u., Rákóczi Ferenc u., Rozgonyi u., Sugár u. Takarék u.,
Vörösmarty u.

Zrínyi Miklós Általános Iskola – Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 38.
Ady Endre u., Babóchay u., Bajza u., Batthyány u., Bõsze Kálmán

köz, Csányi László u., Csengery u. 100-ig, Deák Ferenc tér, Erdész u., Fõ
u. páros oldal, Gyulai köz, Határõr u., Herman Ottó u., Kassa u., Katona
József u., Király u., Kisfaludy Sándor u., Kossuth tér, Kórház u., Ligeti
u., Maort u., Nagyváthy u., Olaj u., Papp Simon sétány, Só u., Széchenyi
tér, Szemere u., Szent Imre u., Tárház u., Tripammer Gyula u., Vasút u.,
Vécsey u., Wlassics u., Zárda u., Zrínyi Miklós u., Sormás, Surd

KKöötteelleezzõõ ffeellvveevvõõ kköörrzzeett 22000099//22001100.. 
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Nagykanizsa Központi Rózsa 
Óvoda:
Székhely-intézmény Nagykani-

zsa, Rózsa u. 7.: Kodály Zoltán u.,
Liszt Ferenc u., Rózsa u. 1-tõl 14-ig,
Zemplén Gyõzõ u., Mészáros Lázár
utca

Attila Óvoda Nagykanizsa, Attila
u. 7.: Attila u., Bakónaki u., Balatoni
u., Honvéd u., Irtás u., Kisberki u.,
Madách Imre u., Postakert u., Toldi
Miklós u., Zala György u.

Hétszínvirág Óvoda Nagykani-
zsa, Corvin u. 2.: Akácfa u., Arany
János u., Árpád u., Bedõ Albert u.,
Belus József u., Bethlen Gábor u.,
Bolyai János u., Corvin u., Dózsa
György u., Egry József u., Erkel Fe-
renc u., Fáy András u., Gábor Áron
u., Garay u., Halvax u., Hársfa u., If-
júság u., Kinizsi Pál u. 50-végig,
Lámpagyár u., Lékay Gyula u., Ma-
gyar u., Május 1. u., Napraforgó tér,
Nyírfa u., Rákóczi Ferenc u., Sikátor
u., Sugár út 50-tõl végig, Takarék u.,
Ûrhajós u., Virág Benedek u., Vö-
rösmarty u.

Hevesi Óvoda Nagykanizsa, Ró-
zsa u. 17/b.: Hevesi Sándor u.,
Kazanlak krt., Munkás u, Péterfai u.
Récsei u., Rózsa u. 14-tõl végig, Vá-
roskapu körút

Kertvárosi Óvoda Nagykanizsa,
Csokonai u. 5.: Alsó Szabadhegyi
u., Árok u., Bagoly u., Bartók Béla
u., Betyár u., Búzavirág u., Csalo-
gány köz, Cseresznyés u., Csokonai
u., Damjanich János u., Dankó Pista
u., Egerszegi u., Felsõ Szabadhegyi
út, Fülesbagoly u., Hadi u., Harang
u., Harmat u.,  Hegyalja út, Hegybíró
u., Ibolya u., Ilona u., József Attila
u., Kaán Károly u., Kanyar u., Ka-
posvári út, Kisbagolai hegyhát, Kis-
hegyi út, Kõkereszt u., Laktanya u.,
Látóhegy, Levente u., Muskátli u.,
Nagybagolai hegyhát, Nyárfás u.,
Õrház u., Patak u., Pásztor u., Pipacs
u., Sandi u., Sánci u., Szabadhegy u.,
Szentgyörgyvári hegyhát, Táncsics
Mihály tér, Tavasz u., Téglagyári u.,
Tersánczky u., Tüskés u., Új élet u.,
Úttörõ u., Vadvirág u.

Kossuth Óvoda, Nagykanizsa,
Kossuth tér: Bajza u., Batthyány u.,
Csengery u. 1-100. páratlan oldal,
Deák tér, Hermann O. u., Kisfaludy
u. (10-tõl páros oldal, 17/a-tól párat-
lan oldal), Kossuth tér, Kórház u., Li-
geti u.

Micimackó Óvoda Nagykanizsa,
Szent Imre u. 14.: Ady Endre u.,
Csányi László u., Csengery u. 1-100.
páros oldal, Fõ út páros oldala, Kisfa-
ludy Sándor u. 1-17/a-ig páratlan oldal
2-10-ig páros oldal, Nagyváthy u.,
Szemere u., Szent Imre u., Zárda u.,
Zrínyi Miklós u.

Rozgonyi Óvoda Nagykanizsa,
Rozgonyi u. 7.: Báthory u., Berzsenyi
Dániel u., Erzsébet tér, Fõ út páratlan

oldal, Hunyadi u., Jókai Mór u., Kal-
már u., Kálvin tér, Kazinczy Ferenc u.,
Kinizsi Pál u. 1-50-ig, Király u., Kirá-
lyi Pál u., Kölcsey Ferenc u., Murakö-
zi u., Múzeum tér, Petõfi Sándor u.,
Rozgonyi u., Sugár út 1-50-ig, Terv u.,
Vásár út,

Vackor Óvoda Nagykanizsa,
Platán sor 8/b.: Bajza u., Bagolai
sor, Batthyány u., Deák Ferenc tér,
Eötvös tér, Hermann Ottó u., Huszti
Gy. tér, Katona József u., Kossuth
tér, Kórház u., Mária u., Petõfi Sán-
dor u., Teleki u., Thúry György u.,
Ligeti u., Platán sor, Semmelweis Ig-
nác u., Széchenyi tér, Szekeres Jó-
zsef u.

Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa, Nagykanizsa, Bajcsy-
Zs. u. 67.:

Alsó temetõ u., Bába u., Bajcsai út,
Bajcsy-Zsilinszky Endre út, Berek
köz, Bornemissza Gergely u., Cigány
u., Cserfa u., Dobó István u., Felsõ
temetõ u., Fenyõ u., Gördövényi u.,
Hajgató Sándor u., Haladás u., Halis
István u., Homokkomáromi u., Hu-
nyadi tér, Jakabkúti u., Kismezõ u.,
Kisrác u., Kossuth Lajos u., Kõrisfa
u., Körmös u., Malomkert u., Március
15. tér, Munkácsy Mihály u.,
Nagyrácz u., Õrtorony u., Pápai u.,
Pivári u., Ráckert u., Rozmaring u.,
Szent Flórián tér, Szent Rókus u.,
Szepetneki u., Szigeti u., Templom
tér, Tornyos köz, Törökvári u., Tõzike
u., Vágóhidi út, Varasdi u., Vár út,
Vöröshegyi u.,  Zsigárdi köz

Általános Iskola és Óvoda Mik-
lósfa Nagykanizsa, Gárdonyi u.
10.:

Babóchay u., Barka köz, Bem Jó-
zsef u., Bocskai István u., Bõsze Kál-
mán köz,. Csiky Gergely u., Csen-
gery u. 100-tól végig, Dr. Szentend-
rei Edgár u., Erdész u., Gárdonyi Gé-
za u., Gyulai köz, Határõr u., Hóvi-
rág u., Hõsök tere, Iskola u., Kassa
u., Kápolna tér, Kiss János u., Krúdy
Gyula u., Maort u., Marek József u.,
Mátyás király u., Miklósfa u., Nagy
Lajos u., Olaj u., Papp Simon sétány,
Parkerdõ u., Patak köz, Pityer u., Só
u., Szent György u., Szentgyörgyvári
u., Tárház u., Teleki Blanka u., Tri-
pammer Gyula u., Vasút u., Vécsey
u., Veress Péter u., Wlassics u.,
Móriczhely, Liszó, Nemespátró

Általános Iskola és Óvoda Palin
Nagykanizsa, Alkotmány u. 79.

Alkotmány u., Egerszegi u.,
Durgó Katalin u., Felsõerdõ u., For-
rás u., Förhénc u., Gesztenyés u.,
Herkules u., Inkey u., Iparos u., Ka-
lász u., Kertész u., Lazsnak u., Mag-
vetõ u., Majorkert u., Napsugár u.,
Õz u., Szálfa u., Szarvas u., Udvar-
ház u., Vadalmás u., Vadrózsa u.,
Zsigárdpuszta, Hosszúvölgy, Fûz-
völgy, Homokkomárom, Ma-
gyarszentmiklós, Magyarszerdahely

KKöötteelleezzõõ ffeellvveevvõõ kköörrzzeetteekk 22000099//22001100..
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottsága pályázatot hirdet a  2009. évi kulturális alap támogatás
elnyerésére.

A pályázat célja: Nagykanizsa Megyei Jogú Város mûvészeti, közmûvelõ-
dési és közgyûjteményi életének támogatása. 

Pályázat tárgya: Nagykanizsán megrendezésre kerülõ kulturális rendezvé-
nyek támogatása. A nagykanizsai mûvészeti csoportok, együttesek, magyaror-
szági és külföldi fesztiválon való részvételének, valamint mûködésének támo-
gatása. Kulturális szolgáltatások és kiadványok támogatása.

A pályázók köre: természetes személy, közösség, csoport, non-profit szerve-
zet, kulturális vállalkozás, mûvelõdési, oktatási és nevelési intézmény.

Megjegyzés: Jogi személyiséggel nem rendelkezõk – az elmúlt évekhez ha-
sonlóan – csak jogi személyiséggel rendelkezõ ernyõszervezeten keresztül pá-
lyázhatnak.

A támogatás formája: a sikeres pályázókkal az önkormányzat támogatási szer-
zõdést köt és a benyújtott programhoz vissza nem térítendõ támogatást nyújt.

A finanszírozás módja: elõfinanszírozás
Pályázati feltételek: egy pályázó meghatározott számú pályázatot adhat

be: intézmény, intézményegység saját nevében négyet, civil szervezet sa-
ját nevében" kettõt, természetes személy egyet. Pályázni 2010. március
31-ig megrendezésre kerülõ, fent meghatározott tárgyban lehet. 30.000 Ft
feletti támogatás esetén a kötelezõ önrész a pályázott összeg minimum 30
%-a.

A pályázat benyújtása: a pályázatokat a Polgármesteri Hivatal (Erzsébet tér
7.) portáján, illetve a város honlapjáról / www.nagykanizsa.hu / letölthetõ
adatlapon egy példányban a Mûvelõdési és Sportosztályra kell benyújtani.

A pályázat beadásának határideje: 2009. március 2. 16 óra
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság

22000099.. éévvii KKuullttuurráálliiss AAllaapp 

Ügyintézõ: Szamosi Gábor. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a Nagy-
kanizsa, Király u. 25. sz. alatti ingatlant érintõ építéshatósági ügyben.
Szám: 6/59-5/2009.

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a 6/59-
3/2009. és 6/59-4/2009. számú határozataiban a Nagykanizsa, Király u. 25.
szám alatti 41. hrsz-ú ingatlanon létesítendõ vegyes rendeltetésû épületek és 9
beállásos garázs elhelyezése építéshatósági ügyében a benyújtott építési enge-
dély kérelmet elbírálta és döntését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárásban a szomszédos ingatlannal rendelkez-
ni jogosultak száma jelentõs, ezért ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról
hirdetményi úton tájékoztatjuk a fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az
alábbiak szerint.

A hirdetmény 2009. február 20-tól kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos hirdetõtábláján (Nagyka-
nizsa, Eötvös tér 16.). 

Az eljáró hatóság megnevezése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügy száma: 6/59/2009., tárgya: építési enge-
dély. A kérelmezõ ügyfél neve: Jazzloft Kft. Nagykanizsa, Deák tér 10. 8800. 

A kérelemmel érintett ingatlan valamint az érintett ingatlannal közös határ-
vonalú (telekhatárú) ingatlanok (hatásterület): Nagykanizsa, Király u. 23-23/a.
és Vásár u. 17. sz. alatti, 43. hrsz-ú ingatlan. 

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügyben
meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa, Eötvös
tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda:  8-12, 13-17, péntek: 8-12.

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz két példányban benyújtandó és 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel
ellátott fellebbezéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//5599-55//22000099..

Ügyintézõ: Csonkáné dr. Kuzsner Éva. Tárgy: Értesítés döntéshozatalról a
Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. sz. alatti  építéshatósági ügyben. Ügyirat-
szám: 6/747-3/2009. 

Hirdetmény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján ér-
tesítem az érintetteket, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje a
6/747/2009. számú Nagykanizsa, Zemplén Gy. u. 1/B. szám alatti ingatlanon
engedély nélkül elhelyezett reklámtábla ügyében az eljárást lefolytatta és dön-
tését meghozta. 

Mivel a fenti építéshatósági eljárással érintett ingatlannal, valamint a köz-
vetlenül szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak száma jelentõs, ezért
ezen ügyfeleket a határozat meghozataláról hirdetményi úton tájékoztatjuk a
fenti jogszabályi elõírásnak megfelelõen az alábbiak szerint.

A hirdetmény a 2009. február 26-án kerül kifüggesztésre Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Eötvös tér 16. sz. alatti  hivatalos
hirdetõtábláján. 

Az eljáró hatóság megnevezése:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzõje
8800 Nagykanizsa, Eötvös tér 16., ügyszáma:  6/747/2009., tárgya: kötelezési
eljárás. Kötelezett:  Big Board KFT 1118 Budapest, XI. ker., Kelenhegyi u.
45/A. A kérelemmel érintett ingatlan, valamint az érintett ingatlannal közös
határvonalú (telekhatárú) ingatlan (hatásterület): Nagykanizsa 3049/34. hrsz-ú,
valamint a 3049/26. hrsz-ú társasházi ingatlan.

Felhívom az érintettek figyelmét, hogy az elsõfokú építéshatóság fenti ügy-
ben meghozott döntése és az ügy iratanyaga a Polgármesteri Hivatal Építésha-
tósági Osztályán, az alábbi helyen és idõpontban megtekinthetõ: Nagykanizsa,
Eötvös tér 16. III. emelet 304. Hétfõ: 8-12, 13-16.30, szerda: 8-12, 13-17, pén-
tek: 8-12 .

A Ket. 98. § (1) bekezdése kimondja: "Az ügyfél az elsõ fokú határozat el-
len fellebbezhet. A fellebbezési jog nincsen meghatározott jogcímhez kötve,
fellebbezni bármilyen okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sé-
relmesnek tartja."

Erre figyelemmel a határozatban a jogorvoslat lehetõségét biztosítottuk.
A határozat ellen a közléstõl számított 15 napon belül a Nyugat-dunántúli

Regionális Államigazgatási Hivatal Zalaegerszegi Kirendeltségéhez címzett,
de Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Építéshatósági
Osztályhoz benyújtandó, 30.000,- Ft értékû illetékbélyeggel ellátott fellebbe-
zéssel lehet élni.

A jegyzõ megbízásából: Szamosi Gábor, építéshatósági osztályvezetõ

ÉÉppííttéésshhaattóóssáágg - 66//774477-33//22000099..

JAVÍTS EGY JEGYET!
"NAGYKANIZSA VÁROS LEGSZORGALMASABB OSZTÁLYA"

A pályázat elõzményei: 2009. május 28-31. között kerül megrendezésre a III. Or-
szágos Osztálykirándulás – A KAMASZFESZTIVÁL a Dunakanyarban. Az Országos
Osztálykirándulás a tanév végi iskolai tanulmányi kirándulások gyûjtõprogramja,
amely az általános iskolás felsõ tagozatos, valamint a középiskolás diákok országos
méretû fesztiválja. A Kamaszfesztivál azon túl, hogy a tanulmányi kirándulásokra vo-
natkozó pedagógiai elõírásoknak megfelelõen biztosítja Magyarország természeti kin-
cseinek, kulturális örökségeinek megismerését, a diákok és a pedagógusok számára
egyéb közösségi élményeket is biztosít. A túraprogramok és kirándulások mellett
sport-, ismeretterjesztõ, kulturális, kézmûves, szórakoztató, színpadi és országos hír-
nevû szervezetek által biztosított interaktív vendégprogramok, esténként pedig sztár-
zenekarok koncertjei várják majd a résztvevõket.

A pályázat tartalma: a III. WestEnd Kamaszfesztiválra "Nagykainzsa Város Leg-
szorgalmasabb Osztálya" négynapos belépõjegyet kap ajándékba Nagykanizsa Város
Önkormányzatától, mint Kamaszbarát Önkormányzattól.

A pályázat célja: a diákok tanulmányi eredményének javítása, valamint jutalmazása.
A pályázók köre: a pályázaton azok az osztályok, általános vagy középiskolai kö-

zösségek indulhatnak, amelyek regisztráltak a III. Országos Osztálykirándulás – Ka-
maszfesztiválra a www.kamaszfesztival.hu oldalon található "regisztráció" menüpont
alatt található ûrlap kitöltésével.

Pályázni lehet: A 2007-2008-as tanév végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévé-
nek tanulmányi osztályátlagának megadásával. A pályázat beadási határideje: 2009.
március 27. Pályázati feltételek: a pályázó osztály vállalja, hogy a 2007-2008-as tan-
év végi, valamint a 2008-2009-es tanév félévi osztályátlagát az iskola igazgatója által
hitelesített formában 2009. március 27-ig eljuttatja címünkre. 

Eredményhirdetés: a "Nagykanizsa Város Legszorgalmasabb Osztálya" címért
folytatott verseny eredményhirdetésére 2009. április 4-én rendezendõ "2009. Csillagá-
szat Nemzetközi Éve" Kamaszfesztivál eseményen kerül sor a WestEnd City Center-
ben. Azonos eredményt elért osztályok esetén sorsolunk! 

Bõvebb információ: Mûvelõdési és Sportosztály, Sebestyén Nikoletta, ifjúsági re-
ferens 93/500-784 
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Az Idõsügyi Tanács legutóbbi
ülésének elsõ napirendi pontja-
ként Dr. Buzás Judit, az ÁNTSZ
Nagykanizsai, Letenyei Kistérségi
Intézetének kistérségi tisztifõor-
vosa tartott elõadást az idõskorúak
leggyakoribb betegségeirõl, a be-
tegségek megelõzési módjairól, a
mozgás fontosságáról, és az egész-
séges táplálkozásról. A második
napirendi pontban Dr. Lukácsa Er-
zsébet az Idõsügyi Tanács tagja is-
mertette azt az általa összeállított
elõterjesztést, mellyel belépnek ab-
ba a ”vérkeringésbe”, amit az ön-
kormányzat végez. 

A témáról elöljáróban elmondta:
Az Idõsügyi Tanács célja, hogy a le-
hetõségek figyelembevételével a
város területén élõ idõskorú lakos-
ság életkörülményei javuljanak. A
közgyûlés 2009. évre elfogadott
munkatervében felvételt nyertek
olyan napirendek, amelyek közvet-
lenül vagy közvetve érintik az idõs-
korúakat. Az Idõsügyi Tanács fel-
adatának tartja, hogy a témák kidol-
gozása során az elõterjesztések ké-
szítésénél lehetõséget kapjon arra,
hogy véleményét kinyilváníthassa,
javaslatait megtehesse. E feladatok

elvégzése csak úgy lehetséges, hogy
az elkészült tervezeteket még a köz-
gyûlés elé terjesztés elõtt a tanács
által kijelölt tag áttanulmányozza,
részt vesz a bizottsági üléseken,
ahol elmondhatja az Idõsügyi Ta-
nács véleményét, javaslatát. Az
Idõsügyi Tanács nem kívánja a dön-
téshozók feladatát csorbítani, segítõ
szándékkal szeretne hozzájárulni az
idõseket érintõ gondok megoldásá-
hoz. A felelõs személyeket az Idõs-
ügyi Tanács kijelölte, a határozati
javaslat alapján felkérik Marton Ist-
ván polgármestert, hogy a napiren-
dek bizottsági tárgyalására biztosít-
sa a témák szerint megjelölt sze-
mély megjelenését azzal, hogy a na-
pirendek bizottsági szakaszában vé-
leményüket és javaslataikat kinyil-
váníthassák a jobbítás szándékával,
és azzal, hogy az önkormányzat a
bizottságain keresztül tájékoztatást
kapjon az idõsek álláspontjáról. 

Büki Pálné, az Idõsügyi Tanács
társelnöke egy fontos, sokakat érintõ
kedvezmény megszûnésére hívta fel
a jelenlévõk figyelmét. Ezzel kapcso-
latos javaslatukat a város közgyûlése
elé terjesztik. Január 1-tõl megszûnt a
város oktatási intézményeiben étke-
zõk eddigi kedvezménye. Az intézke-

dés egyaránt érinti a mûködõ-, a
nyugdíjas pedagógusokat és a más
foglalkozású, úgynevezett vendég-ét-
kezõket. Ez az új, 468 forintos
„egyenlõsdire” igazított térítési díj a
vendégétkezõknek kedvez, hiszen õk
elfogadható áron jutnak jó minõségû
ebédhez, s az õ számukra legkisebb
az emelés mértéke. Viszont az étke-
zést igénybevevõ nyugdíjas pedagó-
gusok hátrányosnak érzik az intézke-
dést, hiszen a kedvezményes étkezés
volt az egyetlen megbecsülést, elis-
merést sugárzó gesztus irányukban.
Az étkezõ nyugdíjasok fõként az idõ-
sebb, alacsony nyugdíjjal rendelkezõ,
rendszerint egyedülálló rétegbõl ke-
rülnek ki. Õk keresték meg pana-
szukkal a város Idõügyi Tanácsát,
kérve érdekeik képviseletét. A tanács
arra fogja kérni a közgyûlést, hogy
vizsgálja felül az ezzel kapcsolatos
döntését. Gyakoroljon méltányossá-
got az idõs, nehezen élõ pedagógusok
érdekében, akiknek (étkezõhelytõl
függõen) a napi 130-150 forintos
emelés nagy anyagi terhet jelent. 

Az ülésen többek között elhang-
zott: a megváltozott áfa törvény miatt
ingyen nem kaphatnak helyet a klu-
bok az intézményekben. Példát mu-
tatva a sok széthúzásra, három ernyõ-
szervezet, a Nyugdíjasok Érdekvé-
delmi Szervezete, a Civil Kerekasztal
Egyesület és az Idõsügyi Tanács alá-
írják, mi az, amiben együtt tudnak
dolgozni a nyugdíjasok érdekében.
Döntöttek arról is, hogy idén az Idõ-
sek Majálisát május 27-én rendezik
meg a Csó-tó melletti Zöldtáborban.

B.E.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa  2008. február 26. 9

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.)  pályázatot hirdet a Halis István Városi Könyvtár (Nagykanizsa, Kálvin tér
5.) igazgató munkakör betöltésére.

Képesítési és egyéb feltételek: szakirányú egyetemi, vagy fõiskolai végzett-
ség, legalább ötéves szakmai gyakorlat, továbbá kiemelkedõ szakmai vagy tu-
dományos tevékenység.

A pályázathoz mellékelni kell: részletes szakmai önéletrajzot; a végzettsé-
get igazoló okirat másolatait; 3 hónapnál nem  régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai programot és gazdálko-
dásra épülõ fejlesztési elképzeléseket; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a
pályázati anyagot a megbízón és  a jogszabályban elõírt bizottságon kívül
megismerheti a pályázati eljárásban más személy.

A munkakör betölthetõ: 2009. április 1-tõl  A magasabb vezetõi megbízás:
2009. április 1. napjától 2014. március 31. napjáig, 5 év határozott idõre szól.

Pályázat benyújtásának határideje: Kulturális Közlönyben való megjelenést
követõ 30 napon belül (2009. március  13-ig).

Pályázat elbírálásának határideje: 2009. március 31. 
Illetmény: KJT alapján. A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni. Pályázat

címzése: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Mûvelõdési és Sportosztály 8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Felvilágosítás: Szmodics Józsefné osztályvezetõ
Tel.: 93/500-780

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - HHaalliiss IIssttvváánn VVáárroossii
KKöönnyyvvttáárr iiggaazzggaattóóii hheellyyéérree

Tisztelt Nyugdíjas Pedagógusok!

Városunkban nemes hagyomány, hogy a pályán eltöltött évek, a kiemelkedõ
munka elismeréseként ünnepi keretek között köszöntjük a Díszoklevélben ré-
szesülõ pedagógusokat.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ
intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosult
nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Dísz-
oklevél másolata – ha van ilyen) valamint az aranydiploma-várományosoktól a
munkakönyvük másolatát is.

A díszoklevél kérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II.
emelet 8.) átvehetõk az alábbiak idõszakokban:

Hétfõ-kedd: 8-16.30-ig, szerda: 8-17-ig, csütörtök: 8-16.30-ig, péntek: 8-
13.30-ig

Tisztelettel kérjük mindazokat a Nagykanizsán élõ nyugdíjas pedagóguso-
kat, akik 50, 60, 65, 70 éve kapták meg oklevelüket, hogy 2009. március 10-ig
juttassák el a kért dokumentumokat a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és
Sportosztályára, hogy idõben továbbíthassuk a képzõ intézményekhez.

PPeeddaaggóógguuss ddíísszzookklleevveelleekk

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a VII. és VIII. számú Felnõtt
Háziorvosi Szolgálat a Csengery u. 35. szám alól ÚJ HELYRE,  a
KALMÁR utca 4. szám alá költözik 2009. március 1-jétõl.  

A fenti két körzet háziorvosai az új helyen kialakított rendelõkben folytatják
a betegellátást. 

A telefonszámok és a rendelési idõ változatlan.

MMáárrcciiuuss 11-ttõõll kkööllttöözziikk

ÜÜlléésseezzeetttt aazz IIddõõssüüggyyii TTaannááccss

Ha február, akkor Kocamuri.
A hagyományoknak megfelelõen
idén sem maradhatott el a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának – a vizsgákat „ki-
heverõ” – februári szokásos
programja, a Kocamuri.

A hallgatók reggel korán pá-
linkás ébresztõvel kezdtek, meg-
alapozták a hangulatot, majd
hogy a hideg idõ ne okozzon ne-
kik kellemetlen meglepetéseket,
forralt borral gyõzték le a prob-
lémát.

Míg a nap fõszereplõjét az
egyetem C épületénél feldolgoz-
ták, a vállalkozó szellemû egyete-
misták a városban „kocatúráztak”,
s oldottak meg különfélébbnél kü-
lönfélébb, kedvcsináló feladato-
kat. Délután újabb próbák követ-
keztek, megmutathatták mit tud-
nak, ha elõkerül a póker-kártya,
vagy a darts nyilak.

S mi is lehetett volna az est
fénypontja, mint a disznó elfo-
gyasztása? A menü magáért be-
szél, volt ott minden, mi szem-
szájnak ingere: disznótoros ká-
poszta, májashurka és savanyú-
ság, készítettek sült húst, kol-
bászt és pörköltet hagymásbur-
gonyával – mindenki falatozha-
tott kedvére.

A napot fergeteges hangulatú,
hajnalig tartó buli zárta.

S.E.

„„KKooccaammuurrii””
hhaattooddsszzoorr
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8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 1.
Tel./Fax.: 06-93/516-670

Tel.: 06-93/516-671 
Mobil: 30/754-3616

E-mail:  nakkik@nakkik.hu
Honlap: www.nakkik.hu

Tisztelt Kamarai Tagjaink! 
Tisztelt Nagykanizsai 
Vállalkozók, Partnereink!

A Nagykanizsa Kereskedelmi és
Iparkamara, nemcsak a nagykanizsai
vállalkozások, cégek legavatottabb
képviselõje, hanem erõs lokálpatrióta
szervezet is. Soraiba vár minden helyi
vállalatot, vállalkozást, hogy még
eredményesebben tudjon fellépni tag-
jai, valamint Nagykanizsa város és
vonzáskörzete gazdasági érdekeinek
érvényesítése érdekében.

A jobb és teljesebb tájékoztatás ér-
dekében megállapodást kötöttünk a
Kanizsa Lokálpatrióta Hetilappal.
Havonta egy alkalommal a nagykani-
zsai és az országos kamarával kap-
csolatos híreket, közérdekû informáci-
ókat jelentetünk meg e lap hasábjain. 

A megújult Nagykanizsai Kamara
ezzel nemcsak tagjai, valamint a város
és környéke iránti elkötelezettségét,
hanem nyitottságát is deklarálja. Az
érdeklõdõ vállalkozásokat kérjük,
hogy keressenek fel bennünket a
Nagykanizsa Ady u. 1. szám alatti ka-
marai irodánkban, telefon: 93/516-
670, 93/516-671, mobiltelefon:
0630/754-3616, vagy a
nakkik@nakkik.hu e-mail címen és kí-
sérjék figyelemmel a naponta frissített
www.nakkik.hu honlapunkat.

Kezdeményezésünkkel azt is szeret-
nénk elérni, hogy minél több nagykani-
zsai és térségi vállalkozás ismerje fel az
összefogás fontosságát, és ennek kifeje-
zéseképpen legyen tagja a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkamarának. 

Ha ez sikerül, akkor erõs gazdasá-
gi érdekképviseletet építhetünk, meg-
valósulhat a kanizsai és környéki vál-

lalkozások egysége, és legalább mi, a
gazdaság szereplõi megszüntethetjük
a széthúzást, az erõk szétforgácsoló-
dását. Abban biztosak vagyunk, hogy
ez a jó irány, de hogy valósággá vál-
jon, kell a vállalatok, cégek, vállalko-
zások részvétele. Bízunk abban, hogy
erõfeszítéseinket erõs helyi támoga-
tás kíséri és így megvalósul az a szlo-
gen, hogy Nagykanizsa a nagykani-
zsaiaké!

dr. Polay József elnök

SZOLGÁLTATÁSAJÁNLÓ

Okmányhitelesítés cégkivonat
kiállítása tanulószerzõdések fel-
ügyelete gyakorlati képzõhelyek el-
lenõrzése, minõsítése. Mesterkép-
zés, mestervizsgáztatás. Széchenyi
kártya kamarai kedvezményrendszer
 rendezvények, szakmaspecifikus

elõadások szervezése  üzleti talál-
kozók szervezése bel- és külföldön 
tanácsadás pályázati, iparjogvédelmi,
innovációs, szakképzési kérdésekben,

EU információk, kiadványok ka-
marai klubok  kamarai honlap, az
Üzlet@hálón portál

RÖVID HÍREINK

Nyugat-Dunántúli Regionális
Gazdasági Évnyitó és Minõségi Díj
átadó

2009. január 26-án rendeztük meg
a Nyugat-Dunántúli Regionális Gaz-
dasági Évnyitó és Minõségi Díj áta-
dó ünnepséget Nagykanizsán a
Medgyaszay Ház konferenciatermé-
ben. A jelen lévõ 135 résztvevõnek
Marton István polgármester és dr.
Polay József a Nagykanizsai Kamara
elnökének köszöntõje után elõadást
tartott dr. Parragh László, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke,
Horváth Jácint, a Nyugat-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség
ügyvezetõ igazgatója, Gérnyi Gábor,
a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium fõosztályvezetõ-he-
lyettese és Csiszár István, a Minõsé-
gi Díj Koordinációs bizottság veze-
tõje.

A Regionális Minõségi Díjat nagy-
vállalkozás kategóriában kamaránk tag-
ja, a Kanizsa Trend Kft. érdemelte ki. 

Az elõadások anyagai és az ese-
ményrõl készült képek honlapunkon
megtekinthetõk.

Az „Év vállalkozása” Tomasics
László, kamaránk tagja

2009. február 2-án a Medgyaszay
Házban adta át Marton István polgár-
mester úr az „Év vállalkozása” elis-
merõ címeket. Az idén a kisvállalko-
zói kategóriában Tomasics László fa-
ipari vállalkozó, nagyvállalkozás ka-
tegóriában a Szig-Bau 94. Kft. kapta
meg az „Év vállalkozójának” járó em-
lékplakettet. Ezúton is gratulálunk a
kitüntetetteknek. 

Elnökségi ülés
Helyszín:  Nagykanizsa Nagykani-

zsai Kereskedelmi és Iparkamara

Szolgáltatói Irodája Ady u. 1. Idõpont:
2009. március 02.

Szintvizsgák
Városunkban is zajlanak a szakmun-

kás tanulók gyakorlati felkészültségérõl
képet adó gyakorlati szintvizsgák. 

2009. január és május között 12
szakmában, 110 tanuló ad számot tu-
dásáról a kamaránk által felkért vizs-
gabizottságok elõtt.

Azon túl, hogy a vizsga eredménye
képet ad a tanulónak, az iskolának, a
gyakorlati képzõnek a felkészültségi
szintrõl, azért is fontos, mert a Szak-
ma Kiváló Tanulója versenyen is fi-
gyelembe veszik. 

Megkezdõdtek a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny elõdöntõi

Mottó: A jó szakma felér egy diplo-
mával, kétkezi szakmával is csinál-
hatsz karriert.

A Magyar Kereskedelmi és Iparka-
mara és a területi kamarák által megren-
dezett Szakma Kiváló Tanulója Verseny
(SZKTV) írásbeli elõdöntõire 2009. ja-
nuár 26 február 16. között kerül sor. 

A versenyek célkitûzése kiemelten a
„fizikai szakmák” társadalmi presztí-
zsének és vonzerejének növelése, a
szakmunkás pályamodell bemutatása
és népszerûsítése révén. A Nagykani-
zsai Kamara szervezésében a Szakma
Kiváló Tanulója Verseny elõdöntõjén a
beérkezett jelentkezési lapok alapján 15
szakképesítésben 82 tanuló vesz részt.

Az országos döntõ 2009. április 22-
24. között lesz Budapesten a Hungex-
po Vásárközpontban, amelyre kama-
ránk két autóbuszt indít az érdeklõdõ
tanulók és tanáraik részére.

Aktuális kiállítások, vásárok,
rendezvények. Nemzetközi Megúju-
ló Energia Szakvásár

Az Energie Spar Messe rendezvény
Közép-Európa legnagyobb megújuló
energiával foglalkozó szakvására.
(napenergia, fa alapú biomassza hasz-
nosítása geotermikus energia épületek
energia-hatékonysága, környezetbarát
építészet). Helyszín: Wels, Ausztria.
Idõpont: 2009. február 25-27.

Nemzetközi Építõipari és
Építõanyagipari Vásár és Kiállítás

Helyszín: Gornja Radgona Vásár-
központ, Cesta na stadion 2. Szlovénia.
Idõpont:   2009. március 31. – április 4.

Nemzetközi Turisztikai Kiállítás
és Vásár

Helyszín: Gornja Radgona Vásár-
központ, Cesta na stadion 2. Szlové-
nia. Idõpont:   2009. április 17-19.

Magyar-Horvát határon átnyúló
munkacsoporti ülésre kerül sor Verõ-
cén, 2009. február 24-én, ahol súlyponti
téma lesz a Magyar és Horvát IPA CBC
Program keretein belüli együttmûködés.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK

Megjelentek a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség legújabb pályázati kiírásai

* GOP-2009-2.1.1./B és KMOP-
2009-1.2.1/B – komplex vállalati
technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára 

* GOP-2009-2.1.1/C – komplex

beruházások támogatása a komplex
programmal segítendõ leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségekben 

* GOP-2009-2.1.2/B – komplex
beruházások támogatása a komplex
programmal segítendõ leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségekben mikro-,
kis- és középvállalkozások számára 

* GOP-2009-2.1.2/C – komplex
beruházások támogatása a komplex
programmal segítendõ leghátrányo-
sabb helyzetû kistérségekben 

* KMOP-2009-1.2.1/B és GOP-
2009-2.1.1./B – komplex vállalati
technológia fejlesztés mikro-, kis- és
középvállalkozások számára 

A pályázati kiírások megtalálha-
tóak a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség honlapján a www.nfu.hu inter-
netes oldalon a Pályázatok menü-
pont alatt.

Bajnai Gordon miniszter levélben
küldte el a vállalkozásoknak szánva a
vállalkozási támogatások összefogla-
lóját, praktikus linkkel együtt.

Ez a www.nakkik.hu oldalunkon a
hírek között, a Forráskeresõ cím alatt
található.

FELHÍVÁS

Legyen Ön is a Mesterünk!
A magasabb szakmai felkészültséget

jelentõ mestervizsgát nem pusztán a
kor követelményei teszik fontossá. A
tudásszint emelését egyes szakmákban
a technika fejlõdése és az emelkedõ fo-
gyasztói elvárások is kikényszerítik.

A Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara több szakmában várja a
mestervizsgára jelentkezõket: fodrász,
kozmetikus, kõmûves, burkoló, aszta-
los, ács-állványozó, karosszérialaka-
tos, autószerelõ, cukrász, szakács,
pék, pincér, hentes, gázvezeték- és ké-
szülékszerelõ, vízvezeték- és közpon-
tifûtés szerelõ

Megfelelõ számú jelentkezõ esetén
más szakmákban is indítunk mester-
vizsgára felkészítõ tanfolyamot.

A jelentkezési lap honlapunkról le-
tölthetõ: www.nakkik.hu

Kamaránk tagjai javaslatára továb-
bi szakmai klubok indítását tervezzük.

LÉPJEN BE ÖN IS!

Energia Klub 
A klub mûködésének fõbb céljai:
* fórumot biztosítani a vállalkozók

részére az energiával kapcsolatos kér-
déseik, problémáik megvitatására

* hozzáértõ és felkészült elõadók
felkérésével tájékoztatást nyújtani a
tagok részére az energiatermelés és
forgalmazás témakörében

* a klubon belül megfelelõ együtt-
mûködõ partnerek megtalálása a kö-
zös energia beszerzés érdekében

* jó megoldások és tapasztalatok
átadása klub tagjai részére

* tájékoztatás a megújuló energiák
elõállítására és hatékony felhasználá-
sára

* érdemi felvetések, javaslatok to-
vábbítása a kormányzat részére
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A Nagykanizsaiak a Nemze-
tért Hagyományõrzõ Egyesület
szervezésében Kozsdi Tamás
közgazdász, a magyarság szelle-
mi összefüggésrendszereinek
(Arvisura) kutatója, tartott elõ-
adást a HSMK Zala Márk ter-
mében. 

A zsúfolásig megtelt teremben
az elõadó diavetítéssel egybeköt-
ve érdekes elõadást tartott a kris-
tálykoponyák spirituális hatásai-
ról. A közel kétórás elõadáson
megtudtuk, hogy a kristálykopo-
nyák kvarc vagy egyéb kristá-
lyokból kifaragott szobrok, me-
lyek emberi koponyát formáznak.
Koruk változó, a legõsibb mint-
egy kétezer éves. Az újabbak
százévesek lehetnek. Idõnként
más féldrágakõbõl is készülhet-
nek koponyák. Egy õsi indián le-
genda szerint a Földön tizen-
három átlagos emberi méretû ko-
ponya létezik. A koponyáknak
természetfeletti erõt tulajdoníta-

nak, beszélni tudnak, fontos in-
formációkat tartalmaznak az em-
beriség eredetérõl, a világegye-
tem rejtélyeirõl. Ez a tudástár
azonban csak akkor válik hozzá-
férhetõvé, közkinccsé, ha mind-
egyik koponya elõkerül, jelentette
ki az elõadó. Ezt követõen el-
hangzott, hogy az eddig feltárt
kristálykoponyákat rejtélyes mó-
don találták. Valamennyiüket
paranormális tevékenységekrõl és
hihetetlen szellemi vagy gyógyító
hatalmakról szóló történetek len-
gik körül. Egyesek földönkívüli
idegen lények hagyatékának, míg
mások egy történelem elõtti ma-
gasan fejlett civilizáció bizonyíté-
kát látják bennük. Az elhangzot-
tak alapján valószínû, hogy a XX.
század legfontosabb régészeti fel-
fedezésérõl hallhattunk ismerte-
tõt. Az elõadást követõen Kozsdi
Tamás készséggel válaszolt a
hallgatóság kérdéseire. 

Cz.Cs.

Liszt Ferenc zeneszerzõ Ma-
gyar Rapszódia címû mûvének
részletével vette kezdetét a Roz-
gonyi Polgári Egylet évi rendes
közgyûlése a Medgyaszay Ház
színháztermében. 

A meghívott vendégeket, közöt-
tük Marton István polgármestert,
Rózsás János és Takács János
díszpolgárokat, Boa Sándort, az
Idõsügyi Tanács társelnökét és Ba-
logh Lászlót, az OKISB elnökét
Miha Tamásné, az egylet elnöke
köszöntötte, majd Kovács László,
a közgyûlés levezetõ elnöke is-
mertette a napirendi pontokat.

Elnöki beszámolójában Miha
Tamásné kiemelte: Az elmúlt év
sikereit nagyban segítette a pályá-
zatok által kapott anyagi támoga-
tás, s így közhasznú, közmûvelõ-
dési és karitatív tevékenységet tu-
dott megvalósítani az egylet. Be-
mutatta azt az 1892-ben íródott
alapszabályt, melyet az 1836-ban
létesült egylet tagjai állítottak ösz-
sze. Ez iránytû volt a számukra,
hisz 60 év kényszerû szünet után a
2004-ben újjáalakult egylet az elõ-
dök nyomdokain szeretne tovább-
haladni. 

A közgyûlés kedves színfoltja
volt egy 1938-ban megjelent Zalai
Közlöny cikkének ismertetése,
melyben a jelenlévõk halhattak
egy rendkívüli közgyûlésrõl, mely
Knortzer Györgyöt ünnepelte 50
év eredményes elnöki tevékenysé-
géért György nap elõestéjén a Pol-
gári Egylet Sugár út 3. szám alatti
székházában. 

A 2009-es feladatok sikereinek
zálogát az összefogásban látja az el-
nök. A város polgárainak, civil szer-
vezeteinek szoros együttmûködése
szükséges ahhoz – hangsúlyozta,
hogy nyelvünk, kultúránk, hagyo-

mányaink tovább éljenek és valós
történelmünket ismerjék az utánunk
jövõ nemzedékek is. Ez után szá-
moltak be a tisztségviselõk és a
klubvezetõk az elmúlt év gazdag
programjairól. A titkos szavazás
eredményének ismertetése után is-
mét a jelenlegi felállásban folytat-
hatja munkáját a Rozgonyi Polgári
Egylet. Elnök: Miha Tamásné. El-
nökhelyettes: Udvardi Gézáné és
Tamás Lászlóné. Titkár: Tálosi Pé-
ter. A közgyûlés végén a hozzászó-
lók, a megjelent szimpatizánsok és
az egylet tagjai koccintással gratu-
láltak az új vezetõségnek. 

B.E.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2008. február 26. 11

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

WALDORF KKISOVI
2008. szeptemberében nyitotta meg kapuját 

a Héthatár Waldorf Óvoda Sormáson
A gyermekek családias légkörben töltik az idejüket: van kenyérsütés, ká-
safõzés, gyapjúzás, sok más titok és felfedeznivaló. Minden ovi elõtt ál-
ló gyermeket és szüleiket szeretettel várunk a baba-mama foglalkozá-
sainkon, ahol bepillantást kaphatnak az óvodai élet mindennapjaiba. 
A foglalkozásokra minden csütörtökön délután 16 órától várjuk az
érdeklõdõket.

Helye: HÉTHATÁR WALDORF ÓVODA - Sormás, Kossuth Lajos u. 36.
Bejelentkezés: délutánonként - Gaál Krisztina óvónõnél 30/997-4703
Beiratkozás: március 12-én csütörtökön egész nap
Internet: www.kanizsawaldorf.blogol.hu, www.waldorf.lap.hu 

Idén is elérkezett Nagykanizsá-
ra az OBI Hungary szervezésé-
ben már évek óta megrendezésre
kerülõ Hódóra elõadássorozata. 

A III-V. osztályos általános is-
kolai tanulók számára tartott is-
mertetõ órákon Európa legna-
gyobb rágcsálóját mutatták be já-
tékosan az elõadók, s mint kide-
rült, idén mintegy száz kisdiák vet-
te az útirányt a dél-zalai város bar-
kácsbolt-áruháza felé. Az elõzõek-
hez hasonlóan a diákok idén is ki-
tölthettek például hódismereti to-

tót, s ezekbõl sorsolják ki azt a
szerencsés csoportot, mely részt
vehet egy természetvédelmi osz-
tálykiránduláson. Az elõadássoro-
zattal egy idõben a WWF és az
OBI szövegíró és képregény-ké-
szítõ pályázatot is indított, melyre
a diákok hódokról szóló versekkel
és rajzokkal nevezhetnek.

Ajanuár közepén Kecskemétrõl in-
dult rendezvény Nagykanizsára Ka-
posvárról futott be, s utolsó állomása
február végén Nyíregyháza lesz.  

P.L.

IIddéénn iiss hhóóddoollttaakk 
aa hhóóddiissmmeerreetteekknneekk

SSiikkeerr zzáállooggaa –– öösssszzeeffooggááss

A Zalai Matematikai Tehetsége-
kért Alapítvány az idei tanévben
országos Kenguru Nyelvi és
Országismereti Versenyt hirdetett,
ahol a Piarista Iskola diákjai szép
eredményeket értek el. A tesztver-
senyen egyrészt a diákok nyelvi
felkészültségét, másrészt a válasz-
tott nyelv által determinált ország-
nak és szokásrendszerének isme-
retét mérték. A Piarista Iskola 5. és
6. évfolyamos tanulói közül német
nyelvbõl Magyar Borbála 1.,
Imreh Bence 3., Tóth Zsombor 10.
helyezést ért el. Angol nyelvbõl
Mezriczky Marcell 1., Varga Dáni-
el 2., Bohár Vivien és Bognár Ben-
ce holtversenyben 5., Marosi Anna
9., Radvánszky Noémi 11. helye-
zést ért el. Felkészítõ tanáraik
Vizeliné Walter Mónika (német) és
Alexa Bernadett (angol).

Sz.I.

PPiiaarriissttáákk
ssiikkeerreeii

FFööllddöönnkkíívvüülliieekk hhaaggyyaattéékkaa??
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Egy újabb táncházi program-
ra hívja fel figyelmünket Sza-
kács Gábor, a KKK mûvelõdés-
szervezõje. 

Március 7-én szombaton, 18
órakor a Góbé Zenekar koncertjét
láthatja, hallhatja a közönség a
Medgyaszay Házban. A zenekar
fennállásának elsõ évfordulóját
ünnepli ezzel a koncerttel, melyen
mezõségi, kalotaszegi, moldvai,
marosmenti, dunántúli és egyéb
tájegységek népzenei hagyomá-
nyából csendülnek fel ének- és
táncdallamok.

A Góbé Zenekar 2007 októbe-
rében alakult a budapesti Bartók
Béla Zenemûvészeti Szakközép-
iskola négy diákjából. Egy hó-
nappal késõbb elnyerte a III.
Bornépek Dalai Népzenei Verse-
nyen a Szentendrei Szabadtéri
Múzeum különdíját, késõbb dön-
tõs lett az országos Fonó Ki-Látó
tehetségkutató versenyen. Rend-
szeres szereplõje a Mûvészetek
Palotája hangulatkoncertjeinek,
meghívott vendégként több tévé-
mûsorban is fellépett, így például
a Duna TV Cimbora címû mûso-
rában is. 

A zenekar tagjai – Kiss B.
Ádám, a kanizsai Vizeli Máté,
Egervári Mátyás, Takács Dániel –
komoly képzettséggel bírnak a
klasszikus zene terén, és elkötele-
zettséget éreznek a hagyományos
népzene minél autentikusabb elsa-
játítása és megszólaltatása ügyé-
ben. A zenekar kanizsai mûsorá-
ban fellép még Török Tilla énekes,
és Herman Péter harmonikás.

B.E.

JJöönn aa GGóóbbéé

Újabb kiállítást mutat be a
Hevesi Sándor Mûvelõdési
Központ „Az én hobbim” soro-
zat keretein belül. Ezúttal Szi-
getvári Péter papírmakettjeit
tekintheti meg az érdeklõdõ kö-
zönség.

Az aprólékos munkával elkészí-
tett darabok tárlatát Farkas Tibor,
a Kanizsai Kulturális Központ

igazgatója nyitotta meg, aki el-
mondta, a makettkészítés egyre
nagyobb méreteket ölt, egyre több
ember hódol ennek a hobbinak.
Most már kiállításokat, versenye-
ket és show-kat is gyakrabban ren-
deznek. „Sokan azt mondják, hogy
merjünk nagyot álmodni, a makett-
készítõk szerintem azt mondják,
hogy merjünk kicsit álmodni.”
Ezekkel a szavakkal köszöntötte a

mûvészt az igazgató, s kívánta,
hogy a benne lakozó gyermeki lé-
lek, mely minden alkotóban meg-
bújik, továbbra is maradjon meg.

Lapunk kérdésére Szigetvári Pé-
ter elárulta, 6-7 éves kora óta fog-
lalkozik a hobbijával. A kiállított
tárgyak körülbelül kilencven szá-
zaléka saját tervezésû, a többit egy
lengyel, illetve egy amerikai gyár-
tó cég tervei alapján készítette el
Péter. A technika vívmányainak
köszönhetõen munkáját szívesen
megosztja másokkal is, a
http://szigetvari.ingyenweb.hu
honlapon. Elmondása szerint so-
sem szerette a mûanyagot, szívé-
hez leginkább a papír áll közel.
Makettjei között szerepel repülõ-
gép, hajó, teherautó, villamos s az
Országház – melyet körülbelül 2-3
hét alatt készített el, s melyhez sa-
ját készítésû fényképei, internetes
képek és egy mûholdas felvétele-
ket mutató weboldal voltak a segít-
ségére.

A tárlat március 6-ig tekinthetõ
meg a HSMK földszinti elõcsarno-
kában.

Steyer Edina

„„MMeerrjjüünnkk kkiiccssiitt áállmmooddnnii!!””
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A végvári harcok idõszakát
mutatta be a Mindentudás Nagy-
kanizsai Egyetemének soron kö-
vetkezõ elõadásán Vándor László,
a Nagykanizsa történetét feldol-
gozó monográfia egyik szerzõje.

Az elõadás középpontjában a ka-
nizsai vár állt, annak szerepe a tö-
rök uralom alatt, a fõkapitányok
személye, valamint a várátépítési
tervek. Ez utóbbiakra Európa kü-
lönbözõ levéltáraiban – például
Stockholmban – akadtak rá. A ko-
rabeli sajtó – amely akkor még idõ-
szaki kiadványokat jelentett – is
cikkezett a várról, s az átépítések-
rõl. Vándor László kiemelte Thury
György jelentõs hadviselési lépése-
it: többek között õ határozta meg a
vár õrségének létszámát, amely ad-
dig nem volt megszokott; hadmér-
nököket hívott, hogy a vár megerõ-
sítése, átépítése a legmegfelelõb-

ben alakuljon. Ebbõl a korból szár-
mazik a sokféle alaprajz, amelyek
többsége nem valósulhatott meg
különféle okokból, leginkább a
szûkös anyagi helyzet miatt.

A történet a vár elfoglalásával
végzõdött. 1600-ban negyvennégy

napos ostrom után vette be a török
a kanizsai várat. A nyolcszáz fõnyi
sereg mintegy fele esett el a
hatvanezres török sereg elleni har-
cokban.

S.E.

MMiinnddeennttuuddááss NNaaggyykkaanniizzssaaii EEggyyeetteemmee
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Szép eredményeket értek el a
Hevesi Sándor Általános Iskola
diákjai az Esztergomi Boldog
Özséb országos rajzpályázaton.

Az alsó tagozatos diákokat Nagy-
né Nagy Henriette készítette fel. A

korosztályban Márkus Renáta „Re-
mény” címû munkájával I. díjat,
Mód Brigitta „Várakozás” címû raj-
zával IV. díjat és Zubály Zóra „A jó
és a rossz „címû munkájával V. díjat
kapott. Különdíjban részesült

Karancz Panna „A láng” címû mun-
kájával.

Felsõ tagozatos korosztályban
Kopasz Zoltán 6. osztályos tanuló
III. helyezést ért el „Boldog Özséb
maga köré gyûjti a remetéket” cí-
mû munkájával. Felkészítõ tanára
Kassainé Szarjas Gertrúd.

Hevesisek oországos rrajzos ssikerei
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Horoszkóp

Nehezen kel fel reggelente, vontatottan in-
dulnak a napjai. Idõnként úgy érzi, hogy
valaki megnehezíti munkáját, netán irigyli
sikerét. Ne törõdjön vele, dolgozzon szor-
galmasan ugyanúgy, mint eddig.

Alig múlt el néhány hét az évbõl, máris
úgy érzi, hogy kimerült, és jól esne egy
kis kikapcsolódás, szabadság. Ne legyen
zavarban emiatt a családja elõtt, inkább
tegyen úgy, ahogyan jól esik önnek. 

Ami szívemen, a számon! Mostanában ezt a
mondást hajtogatja, s így is cselekszik. Jobb,
ha kimondja a nem tetszõ dolgokat, mintha
magában tartaná, és ezzel lebetegítené ma-
gát. Fogadja mosolyogva a kritikát is. 

Az újhold új, friss energiával vértezi fel. A
párját is elgondolkodtatja a nagy változás.
Nem tudja eldönteni, mi lehet az oka. Asze-
relem, vagy a tavasz? Bármelyik válasz az
igazi, a lényeg az, hogy jól érzi magát. 

Ne fordítson túl nagy energiát az önnel ellen-
tétesen gondolkodó, értetlen ismerõseire.
Tartalékolja az energiáit, s inkább az anyagi
ügyeit vegye számba. Mielõtt vásárolni in-
dul, nézze meg, hol kedvezõbbek az árak.

A szerelemben és a munkában, egyaránt
izgalmas napok várnak önre. Kellemes
meglepetésben részesíti egy új ismerõse.
Ne tiltakozzon, fogadja el a közeledését,
mert jó folytatást ígérnek a csillagok.

A kellemes beszélgetések, vidám emberek
társasága továbbra is jótékony hatással lesz
mindennapjaira. Hallgassa meg, de gondolko-
dás nélkül ne fogadja el mások véleményét.
Erõsítse immunrendszerét, igyon gyógyteát.

Bár kicsit fáradtnak érzi magát, a napsü-
tés azonban hirtelen megváltoztatja a
hangulatát. Az enyhe idõ beköszöntével
mindjárt megérzi a tavasz közeledtét, s
nem bír a négy fal között megmaradni.

A közeledõ tavasz nemcsak felfrissíti, ha-
nem szárnyakat is ad a vágyainak. Legszíve-
sebben elköltözne hazulról egy sok újdon-
sággal kecsegtetõ ismeretlen tájra. Adja át
magát a vágyainak, hátha megvalósulnak.

Bár kissé bátortalanul mondta ki mostaná-
ban a véleményét barátainak, a Mars hatá-
sára megváltozik. Harciasabb, szókimon-
dóbb lesz, aztán hamarosan rá fog jönni,
jobb a nyugalom és a békesség. 

Amíg még hosszúak az éjszakák, és ko-
rábban besötétedik, többet kényeztesse
magát otthon. Járjon a szerettei kedvé-
ben, vitatkozás helyett törekedjen a
kompromisszumos megoldásokra.

Közeledik a tavasz, a fagyos éjszakáknak
hamarosan vége lesz. Törekedjen ön is a
megújulásra. Újítsa fel a ruhatárát, és vá-
gasson új frizurát. A megújulás hevében
azonban ügyeljen a takarékoskodásra is.

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19.  Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak

Kanizsa, az 
ország és a

világ sporthírei
Hétköznap

06:15, 13:20, 18:20, 21:20
szombaton: 06.15
vasárnap: 10.30

Az Ön rádiója
FM 95,6 MHz
SMS szám:
06-30/30-30-956

Volt
animációs film (sz) (12)

13.00, 15.00 15.00

A szabadság útjai
romantikus dráma (f) (16)

17.00 17.00

A szállító 3.
akciófilm (f) (16)

19.15, 21.15 19.15, 21.15

2009.02.26-03.04-ig
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IINNGGAATTLLAANN

VVEEGGYYEESS

BBÉÉRRLLEETT

Vállalkozók FIGYELEM! Nagykani-
zsa belvárosában közel 700 négyzetméte-
res terület  eladó! Irányár: 19 millió Ft.
Érd.: 30/227-3294, 30/448-6072

Nk-Olajtelepen, a Vécsey utcában
karbantartott 78 m2-es családi házrész
pincével, padlással, 1185 m2 udvarral el-
adó. Érd.: 93/323-737, 20/398-1455
(6312K)

Csengery úton 59 m2-es, két szobás
(elõszoba, fürdõ, spájz, pince, padlás,
kert) részben felújított családi ház el-
adó. Érd.: 30/227-3294

Belvárosban háromszobás, nappalis
családi ház két fürdõvel, nagy aknás ga-
rázzsal, rendezett, szép, kicsi udvarral el-
adó vagy elcserélhetõ palini családi házra
értékegyeztetéssel. Tel.: 93/315-861,
30/851-7255 (6389K)

Városkapu krt-on önkormányzati ga-
rázs bérleti joga eladó. Érd.: 30/385-1088
(6428K)

Gyékényesen az „A” szektorban,
közvetlenül a vízparton kétszintes (40
m2 szintenként) nyaraló eladó. Érd.:
30/227-3294 

Berzsenyi utcában garázs eladó. Érd.:
30/527-2002 (7020K)

Nagykanizsa-Palinban az új lakótele-
pen földszintes családi ház, igényes mû-
szaki állapotban, hõszigetelten, csendes,
zárt udvarral sürgõsen eladó. Ár: 26,5
millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555
(7012I)

Nagykanizsa-Palinban dupla építési
telek az új lakótelepen eladó. Ár: 12 mil-
lió Ft. Érdeklõdni: 30/228-2555 (7013I)

Nk-án a Rózsa utcában 55 m2-es egye-
di gázas, felújított, átalakított, erkélyes,
alacsony közös költségû lakás ár alatt,
sürgõsen eladó. Ár: 6,8 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7014I)

Északi városrészben, bevásárló köz-
pontok közvetlen közelében két szobás,
nappalis, felújításra szoruló tetõtéri lakás
sürgõsen eladó. Ár: 11 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7015I) 

Belvárosban, új építésû liftes társas-

házban Ny-i fekvésû két hálós, nappalis,
galériás lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 11,1 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-
2555 (7016I)

Belvárosban, új építésû liftes társas-
házban K-i fekvésû egy háló nappalis,
nagy erkélyes lakás azonnali költözéssel
eladó. Ár: 10,1 millió Ft. Érdeklõdni:
30/228-2555 (7017I)

Belvárosban, új építésû liftes társas-
házban Ny-i fekvésû két hálós, nappalis
tetõtéri lakás azonnali költözéssel eladó.
Ár: 13,3 millió Ft. Érdeklõdni: 30/228-
2555 (7018I)

Belvárosban, új építésû liftes társas-
házban Ny-i fekvésû két háló nappalis,
nagy erkélyes tetõtéri lakás azonnali köl-
tözéssel eladó. Ár: 11,9 millió Ft. Érdek-
lõdni: 30/228-2555 (7019I)

Hat éves, 123 m2-es családi ház mel-
léképületekkel, 1700 m2-es parkosított
udvarral Nk-án, az Alkotmány úton
sürgõsen eladó. Tel.: 30/9274-396
(7021K)

Nk-án a Sikátor u. 24. szám alatt két-
szintes, három szobás családi ház garázz-
sal + szoba, konyhás udvari lakással, 500
m2 telekkel eladó. Érd.: 30/882-0867
(7023K)

Nk-án a Csokonai utcában garázs ki-
adó. Tel.: 93/318-950 (7000K)

Olajtelepen IV. emeleti, egyszobás
lakás fiatal párnak 28.000 Ft/ hó + rezsiért
kiadó. Érd.: 16 óra után a 20/9726-721-es
telefonszámon. (7022K)

Belvároshoz közeli bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó (március 1-tõl) 25.000
Ft + rezsi / hó díjért. Kaució szükséges!
Tel.: 30/640-7788 (7024K)

170 literes prés eladó. Tel.: 30/448-
6072 (6278K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nélkül is
igénybevehetõ) Teljes testre, 30 perces

lazító masszázs 1000 Ft. Szolgáltatá-
sok: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek! Elérni
és bejelentkezni a  30/481-2323 telefon-
számon lehet (6273K)

Készpénzért vásárolok könyvet, fest-
ményt, porcelánt, régi népi parasztbútoro-
kat, használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Érd.: 20/555-3014 (6430K)

Magyar nyelv és irodalomból korre-
petálást, pótvizsgára, felvételire felkészí-
tést, valamint szakdolgozatok, egyéb
anyagok gépelését vállalom. Tel.: 30/968-
8184 (6288K)

Otthon végezhetõ munkát vállalnék:

csomagolás, dobozolás, postázás, stb.
Tel.: 30/227-3294 (6436K)

Február 27. 18-20 óra
FARSANGI KONCERT
A Farkas Ferenc Zene- és Aranymet-
szés Mûvészeti Iskola szervezésében
Jegyek a Zeneiskolában elõvételben
kaphatók

Február 28. 19 óra
TAVASZKÖSZÖNTÕ VIRÁGBÁL
Zene: Adria Duó - Cziczeli Ferenc és Im-
re Tibor. Nyitótánc: Premier Táncklub.
Belépõdíj: 1200 Ft. Vacsora: Csányi
Vendéglõ (igény szerint 1 600 Ft/fõ). Je-
gyek a HSMK pénztárában válthatók

Március 3. 19 óra Bródy bérlet
Március 4. 19 óra Rátkai bérlet
Dan Goggin: APÁCÁK 
zenés komédia
Azalaegerszegi Hevesi Sándor Színház
elõadása. Fõbb szereplõk: Ecsedi Er-
zsébet, Pap Lujza, Kovács Olga, Foki
Veronika, Tisza Anita. Rendezõ: Tóth
András. Belépõdíj (pótszék): 2 500 Ft

A PÉTERFY SÁNDOR ÁLTALÁ-
NOS ISKOLA RAJZSZAKKÖR-
ÉNEK BEMUTATKOZÁSA - kiál-
lítás. Megtekinthetõ: március 6-ig

Február 27. 19 óra
Jazz klub

BORBÉLY MÛHELY
"Hommage á Kodály" - Lemezbemu-
tató koncert Közremûködik: Kántor
Balázs - cselló. Borbély Mihály -
szaxofon, fúvós hangszerek. Szabó
Dániel - zongora. Horváth Balázs -
bõgõ. Baló István - dob, ütõhangsze-
rek. Belépõdíj: 900 Ft

"BUDDHA NYUGATRA MEGY"
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet Buddhista festményeinek  ki-
állítása. Megtekinthetõ: június 10-ig

"80 ÉV MÛVÉSZETE"
Z. Soós István kiállítása
Megtekinthetõ: március 31-ig

Március 6. 17 óra
"VAN MÁS MEGOLDÁS: A
SZENT KORONA JEGYÉBEN"
dr. Halász József történész elõadása
A Szent Korona Szövetség & a Ma-
gyarok Világszövetsége Nagykani-
zsai Szervezete szervezésében

Március 4. 16 óra
ALTERNATÍV MOZGÁSTERÁPIA

Március 4. 18 óra
"GYERMEKEINK A REMÉNYE"

2009 A TAKARÉKOSSÁG ÉVE 
Kösse újra CASCO-ját jelentõs

kedvezménnyel!
Kérjen ajánlatot, most megéri!

30/916-1600

ADÓBEVALLÁS
magánszemélyeknek 

ÁR: 2800 FT
06-20-34-00-444 (16 óra után)

E-mail: adobevallas@c2.hu

GÉPELÉST
(szakdolgozatok, árajánlatok, stb.)

SZÁMÍTÓGÉPES 
SZERKESZTÉST

(Word, Excel, QuarkXPress, Adobe 
Indesign, Adobe Photoshop programokkal)

NYOMDAI ELÕKÉSZÍTÉST
RÖVID HATÁRIDÕVEL

VÁLLALOK 

Tel.: 30/9932-534 
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NTE 1866 MÁV – Zalakaros 6-0
(5-0). Felkészülési labdarúgó-mér-
kõzés. Nagykanizsa, 70 nézõ. NTE:
Horváth G. (Magyar) – Boros,
Pozsgai (Csordás), Burucz, Szalai
– Újvári (Iványi), Hegedûs (Nagy
T.), Rácz, Bagarus – Cs. Horváth
G., Takács. Vezetõedzõ: Visnovics
László. Gólszerzõk: Cs. Horváth
(3), Szalai, Bagarus, Takács.

Ahogy közeledik a labdarúgó
NB III Dráva-csoportjának rajtja,
az NTE is úgy pörgeti fel játékát

már az elõkészítõ meccseken is. A
legutóbbi „áldozat” a megyei baj-
nokság egyik élcsapata, a
Zalakaros gárdája volt. Az elsõ já-
tékrészben jelentõs különbség ala-
kult ki, melyet a másodikban már
csak egy találattal növeltek Rácz
Szabolcsék. Mindössze annyi szép-
séghibája volt a mutatott futball-
nak, hogy a második félidõben már
nem volt akkora a koncentráció. A
szakmai stáb erre figyelmeztette is
a futballistákat, hiszen ahogy fo-

galmaztak, nincs olyan, hogy ne le-
hetne még kiküszöbölendõ találni.

Domján László, a gárda másod-
edzõje tájékoztatott minket arról
is, hogy az NTE a tavaszra meg-
kapta kanizsai származású Hege-
dûs Milánt az NB II-es ZTE II ke-
retébõl. Ezzel nõtt a variációs le-
hetõség a csapaton belül, mivel
Boros Zoltán a középpályáról
visszavonható a védõsorba, s
Pozsgai Albertet lehet ezzel teher-
mentesíteni, ha úgy adódik a játék-
helyzet.

P.L.
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Az NTE 1866. Judo Szakosz-
tályának hét fiatalja járt az el-
múlt hétvégén Zágráb-Samobor-
ban, a 34. nyílt Nemzetközi Judo
versenyen, ahol Szlovénia, Ro-
mánia, Szerbia, Bosznia, Auszt-
ria és Horvátország mellett ha-
zánk két csapattal, Nagyatád és
Nagykanizsa judokáival képvi-
seltette magát. A több mint
négyszáz fõs mezõny küzdel-

meibõl három ezüst és egy
bronzéremmel tértek haza.

A 2000-es születésû Vugrinecz
Alex 25 kg-ban a legjobb nyolc kö-
zé jutott, ugyanígy társa, a 30 kg-
ban induló Sólyomvári Dávid. A
13-14 évesek között Veszprémi
Boldizsár 73 kg-ban, Lukovits Ba-
lázs +73 kg-ban a másodikak let-
tek. Ötvös Sándor ugyancsak eb-
ben a súlycsoportban bronzérmet

szerzett. A ’90-91-92-esek verse-
nyében Mihovics Szabina 63 kg-
ban ezüstérmes lett. 

– Szabina a döntõben azzal a
horvát lánnyal küzdött, aki a tava-
lyi év junior EB ötödik helyezettje
volt. A négy perces menetidõ alatt
nem sikerült legyõzniük egymást, a
hosszabbítás harmadik percében
azonban egy leszorítási helyzetbe
került Szabina, ami miatt fel kellett
adnia a küzdelmet – mondta Mes-
ter Józsefné edzõ.

K.H.

NNééggyy éérreemm ZZáággrráábbbbóóll

A Kanizsai Vadmacskák SE nõi
NB I B-s kosárlabda-csapata a
TFSE együttesét fogadta, s a pa-
pírformának megfelelõen nyert is
85-69-re.

Kanizsai Vadmacskak SE –
TFSE 85-69 (18-22, 19-13, 31-10,
17-24). Nagykanizsa, 100 nézõ.
KVSE: Fekete (22/3), Kahotek (4),
Varga Zs. (31/6), Horváth B. (7),
Bencze (4). Csere: Fuisz (13),
Jagarics, Olasz A. (2), Olasz V.,
Törgyekes (2). Edzõ: Farkas
József.

A vendégek kezdték határo-
zottabban a mérkõzést, s ez meg
is látszott az eredmény alakulá-
sán. Idõ kellett a hazaiaknak,
míg lefigyelték az ellenfél játé-
kát, s a második tíz percben már
az elvárásoknak megfelelõen
kezdtek játszani Farkas József
játékosai. A szezon során „húzó-
hármasnak” számító Fekete
Csilla – Fuisz Viktória – Varga
Zsófia trió egyre inkább bele-
lendült, s a harmadik játékrész
már csak arról szólt, hogy a ha-

zaiak hol állnak meg az igyeke-
zetben… Nos, majdhogynem a
harmincadik percben, hiszen azt
követõen már kissé kiengedtek,
ezért is nyerhették a befejezõ
szakaszt a vendégek. A Kanizsa-
iak ezzel maradtak a harmadik
helyen, hiszen a náluk egy nap-
pal kesõbb mérkõzõ Vasas-Csata
II és az MKB-Euroleasing Sop-
ron II is sikerrel vette soros baj-
nokiját.

Polgár László

HHuullllaammzzóóaann,, mmééggiiss bbiizzttoossaann

EEggyyrree iinnkkáábbbb éélleessííttiikk

A Nagykanizsai Izzó SE férfi és
nõi kézilabdázóknál is elkezdõdött
az idény, amit jól jelez, hogy a höl-
gyeknél februárban 22-én rajtolt a
tavaszi évad, míg az uraknál már-
cius 1-én játszanak elsõként.

Tóth László együttese január 13-
án kezdte az évet, s heti két edzés
szerepelt a programban. Ezt már vé-
gigcsinálta a szélsõ Gombor Ágnes
is, aki idõközben visszatért a csapat-
hoz, míg távozott a kapus Nyakas
Kamilla. Helyette, ha minden jól ala-
kul, a klub megszerezhet egy, a du-

naújvárosiaknál nevelkedett hálóõrt,
Pécsi Tímeát. A közös munka kezde-
te óta László Renátáék nem csupán
edzõmeccseket vívtak, de egy tornán
is részt vettek Balatonbogláron, me-
lyet meg is nyertek a házigazdák, a
Lenti és a Marcali csapata elõtt.

A férfiaknál ugyan késõbbi a rajt
dátuma (március 1.), de a keret kiala-
kításának dandárja most folyik. A
gárda sorozatban többször is játszott
a Nagyatád és a Csurgó legénységé-
vel elõkészítõ találkozókat, s ha min-
den jól alakul, sikerül a horvátorszá-

gi Csáktornyáról kapust igazolni.
Musits Ferenc klubelnök tájékoztatá-
sa szerint ugyanis távozott a Pécsett
egyetemista portás Vakulya Tibor, s
Dolezsár Roland sem vállalja a to-
vábbiakban a szereplést. Így az egye-
dül maradt Bolla Máté mellé min-
denképpen kell még valakit szerzõd-
tetni. Érkezõ is van már biztosan, õ
Tóth András, s a beállós Nagyatádról
tette át székhelyét Nagykanizsára. A
tabellán második helyen álló Izzó SE
elsõ ellenfele pedig a bajnoki tabella
harmadik helyén álló Kecel lesz a
Zsigmondy-csarnokban.   

P.L.

MMoosstt jjöönn aa jjaavvaa 

Ha minden a terveknek megfe-
lelõen alakul, a Kiskanizsai Sás-
kák megyei II. osztályú labdarúgó
együttese ismét a helyi Sportkert-
ben fogadhatja tavasszal aktuális
ellenfeleit. A futballisták még
2006. nyarán kerültek „albérletbe”
az Olajbányász-stadionba, mivel a
Hunyadi téri játékteret átépítették,
illetve újra is gyepesítették.

– A tavaszi szezon elsõ három
fordulóját még úgy tûnik, idegen-
ben, vagyis nem Kiskanizsán ját-
szanánk, azt követõen viszont
visszatérhetnének a labdarúgók a
helyi Sportkertbe – ismertette az
elképzeléseket Kápolnás Zoltán,
az egyesület elnöke. – A pálya-na-
gyobbításból kifolyólag a játéktér
mérete 97x56,5 méteresre bõvült,
s ezzel még a megyei elsõ osztály-
ban megkövetelt szabványba is
belefér.

A megyei másodosztály küzdel-
mei március közepén rajtolnak,
így az elõzetes várakozások sze-
rint a Kiskanizsa elsõként április-
ban játszhat újra az „igazi” ottho-
nában.

ÚÚjjrraa lleesszz ffuuttbbaallll aa
HHuunnyyaaddii ttéérreenn

Február 21-én szombaton Pé-
csett rendezték meg a Dr. Mezõ
Ferenc Szellemi Diákolimpia or-
szágos elõdöntõjét a középiskolás-
ok számára, Lovász Lázár olimpi-
ai 3. kalapácsvetõ volt a zsûri el-
nöke. A magas színvonalú vetélke-
dõn 3. helyezést ért el a Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium és Közgazda-
sági Szakközépiskola csapata (Ba-
konyi Barbara, Kovács Emese,
Iszak Polett, Gettinger Kitti, felké-
szítõk: Kis János, Kahotek Fe-
renc). A szép siker eredményeként
bejutottak a márciusi Budapesten
rendezendõ országos döntõbe. 

A végeredmény a következõ
volt: 1. Szent István Gimnázium,
Esztergom, 2. Illyés Gyula Gim-
názium, Dombóvár, 3. Dr. Mezõ
Ferenc Gimnázium, Nagykanizsa,
4. Táncsics Mihály Gimnázium,
Kaposvár, 5. Rudnay Gyula Kö-
zépiskola, Tab, 6. Vajda János
Gimnázium, Keszthely, 7. Belvá-
rosi Középiskola, Székesfehérvár,
8. Kölcsey Ferenc Gimnázium,
Körmend, 9. Balogh Antal Gimná-
zium, Paks, 10. Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Szakközépiskola,
Pécs.

AA ddöönnttõõrree kkéésszzüüllnneekk
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Elsõkénti említése az A3-as
autópályán volt – mármint
Kölnnek, ahol február 19-én a
„nõi uralom-napjával” elkezdõ-
dött a már majd két évszázados
hagyománnyal bíró kölni kar-
nevál. Errõl a Rajna-menti
vesztfáliaiak azt tartják, hogy a
brazil rióival és az olasz velen-
ceivel vetekszik. Sõt, bizonyos
szempontok alapján felül is
múlja azokat… (No, azért ha
errõl megkérdeznénk így tél-
utón a mainziakat vagy a düs-
seldorfiakat, nem biztos, hogy
osztanák ezt a véleményt, va-
gyis a játékos rivalizálás folyik
„ezerrel.”)

Mindenesetre Christoph Daum
vezetõedzõ nem bízott semmit a
véletlenre, s már csütörtök dél-
után távozott Kölnbõl – mármint
labdarúgó együttesével, az 1. FC
Kölnnel Münchenbe, a soros baj-
noki helyszínére, mivel nem akar-
ta, hogy játékosai közül bárki is
felbukkanjon a több-százezres
forgatagban… Csak a viszonyítás
kedvéért írjuk le, hogy a Bayern
elleni találkozó szombat este ese-
dékes…

Minden egyes környékbeli tele-
pülés, sõt kölni városrész is meg-
bolydul ilyenkor – mármint a kar-
nevál alkalmával, s elõkerülnek a
jelmezek: látni a Dóm körül mé-
hecskét és amerikai zsarut, arab
sejket, meg 70-es évek beli hippit
is, s hadd ne folytassuk a sort…
No, meg folyik a nagy csata a
Roten Funken-ek és a Blau

Funken-ek között, akik XIX. szá-
zadi katonai maskarákban virítva
hajtogatják saját dicsõségüket más
csoportok rovására. S ha már a
„Blau Funken”-ek szóba kerültek:
soraikba kerülni igazi férfimunka,
hiszen a köztük lévõ szenátorok-
nak rengeteg próbát kell kiállni a
tagságig – mondta mindezt Küne
Lajos, a tipikus karneváli hangula-
tot megelõzõ napon. A magyaros
hangzású név nem véltetlen, hi-
szen a troisdorfi cégtulajdonos
nagyrécsei származású. „Az ilyen
közösségeknek nagyon nagy ha-
gyománya van itt a Rajna környé-
kén, s olyannyira szoros a kötelék,
hogy együtt járjuk a csapattal Eu-
rópát” – adott betekintést életükbe
a Kölnbe szakadt földink. – Mi
több, az urak külön meg is kértek
arra, hogy szeretnének ismét Ma-
gyarországra jönni, de nem ám
Budapestre, hanem Zalába, köze-
lebb is, Nagykanizsa és környéké-
re. Úgyhogy senki ne lepõdjön
meg, ha a közeljövõben csupa kék-
be öltözött derék német érkezik
Dél-Zalába…” 

Az õrületes forgatag pedig
Kölnben tovább folytatódik, s a
hétfõ lesz a Rózsák Hétfõje, ami-
kor is a legnagyobb felfordulás
várható. Ha eddig csupán tízezrek
lepték el az utcákat (sorozatosak a
szabadságolások ezekben a napok-
ban), akkor bizonyos, hogy száz-
ezresre hízik a tömeg – mindez a
multikulturális Kölnben történik –
2009 februárjában.

Polgár László

KKaarrnneevváállii ffoorrggaattaagg
KKööllnnbbeenn 

ÚÚttiinnaappllóó::

Édesség és élelmiszer diszkont
Nagykanizsa, Teleki u. 34. (udvarban)

Tel.: 30/936-3923

NÕNAPI AJÁNLATUNK:

NYITVA TARTÁS:

500 gr szaloncukor 195 Ft
500 gr nápolyi 295 Ft
500 gr rágógumi 395 Ft
500 gr barackmag 395 Ft
500 gr csokiparány 395 Ft
250 gr mazsola-mogyoró drazsé 395 Ft
500 gr tortabevonó 495 Ft
500 gr csokitallér 495 Ft
500 gr tejkaramell 495 Ft
500 gr zseléscukor 495 Ft
500 gr vajkaramell 700 Ft
500 gr konyakmeggy 795 Ft
600 gr dianás cukor 700 Ft

Bolero italpor 45 Ft
Completta 330 Ft
0,25 Paloma kávé 345 Ft
0,25 Tchibo kávé 365 Ft
0,25 Karaván 395 Ft
0,25 Omnia 485 Ft
Inka kávé 295 Ft
Nescafé 3x1 (10db/csomag)370 Ft
1000 gr Paloma 1195 Ft
1000 gr Wiener extra 1295 Ft
1000 gr Tchibo 1395 Ft
1000 gr Karaván 1395 Ft
1000 gr Edusho 1295 Ft

Táblacsokik, desszertek, teasütemények 
nagy választékban kaphatók!
Dual Masters kártyák – 1-et fizet 2-õt kap!

Szerda  – csütörtök – péntek: 9-17 óra
Szombat: 9-12 óra
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