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A Délzalai Víz-és Csatornamû
Zrt. ünnepélyes keretek között
nyitotta meg új ügyfélszolgálati
irodáját és számítógépközpont-
ját a Kisfaludy utcában. 

Kassai Zoltán elnök-vezérigaz-
gató köszöntötte a vendégeket az
ünnepélyes átadáson és elmondta,
a Vízmû célja, hogy színvonalas
mûködésével és magas szintû szer-
vezeti kultúrájával pozitív képet
alakítson ki önmagáról, bizalmat
ébresszen a társadalomban, és
megfeleljen a tulajdonosi és fo-
gyasztói elvárásoknak. Alapelvük,
hogy minõségi munka csak megfe-
lelõ körülmények biztosítása mel-
lett várható el, és a munkahelyük-
kel elégedett dolgozókkal lehet jó
eredményeket elérni. A kétszázöt-
ven négyzetméter alapterületû bõ-
vítmény kialakítása a funkcionali-
tásnak minden szempontból meg-
felel, és az új informatikai rendszer
huszonötször nagyobb tárolási ka-
pacitással, tízszer nagyobb sebes-
séggel rendelkezik. Mindemellett a
legkorszerûbb mûszaki, hõtech-
nikai megoldások alkalmazásával
a takarékos üzemeltetésre töreked-
tek. A vezérigazgató kiemelte azok
neveit, akik közremûködtek a be-
ruházás megvalósításában, és töb-
bek között megemlítette azt is,
hogy képzõmûvészek, így Ambrus
Márta kerámiaképei és Kotnyek
István festõmûvész alkotásai te-
szik még hangulatosabbá az irodát.
Cseresnyés Péter polgármester kö-
szöntõjében elmondta, a Vízmû
ügyfelei nem csak akkor ügyfelek,
amikor fogyasztják a vizet, vagy
amikor a szolgáltatás ellenértékét
csekken vagy átutalással kifizetik,
hanem akkor is, amikor egyéb,
ügyes-bajos dolgaikkal keresik fel
az irodát. – Nem mindegy, hogy eb-
ben az esetben milyen környezet-
ben, milyen kiszolgálást kap a Víz-
mû ügyfele, és azt gondolom, hogy
egy olyan szintû ügyfélszolgálatot
épített és avatott fel a Vízmû veze-
tése, amely a XXI. századot idézi.
Ez külcsínben is igaz, és azt hi-
szem, az elmúlt három-négy év is
azt bizonyítja, hogy nem csak a
külsõ változott a Vízmûnél, hiszen
színvonalasabb lett a szolgáltatás
is. Olyan technológiai, technikai
fejlesztések történtek az elmúlt idõ-
szakban, amelyik a vízellátást még
biztonságosabbá tette, és bennün-
ket igazán ez érint legjobban. –
foglalta össze a polgármester. 

A köszöntõk után az új, jégkoc-
ka-szerû, valóban modern ügyfél-
szolgálati iroda elé sétáltak a ven-
dégek, ahol Kassai Zoltán és Cse-
resnyés Péter átvágták a nemzeti-
színû szalagot. 

Z.A.
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Bemutatták Riersch Zoltán, Az
Idõ fogságában címû legújabb
verseskötetét. 

A Honvéd Kaszinóban rendezett
verses-zenés kötetbemutatón a

megjelenteket elsõként az est házi-
gazdája, Halmos Ildikó igazgató,
majd Karosi Lászlóné, a Nagykani-
zsai Rákbetegek és Hozzátartozóik
Egyesületének elnöke köszöntötte.
Az est narrátora Delyné Csere And-

rea tanító, drámapedagógus volt.
Közremûködött: K. Solymos Gab-
riella és Péter Árpád versmondó,
valamint Baki Andrea fuvolatanár.

B.E.

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2011. május 12.2

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Ziegler Anita. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi Tímea. Gaz-
dasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Szerkesztõség és kiadó: Nagykanizsa, Király u. 47. földszint Tel./fax: 0693/312-305. Web:
www.kanizsaujsag.hu E-mail: kanizsahetilap@chello.hu Levélcím: 8801 Nagykanizsa, Pf.: 154. Hirdetésfelvétel: Kanizsa Újság Kft.
Nagykanizsa, Király u. 47. földszint. Kiadja: a Kanizsa Újság Kft. Felelõs vezetõ: a Kanizsa Újság Kft. ügyvezetõje. Nyomda: Martin Grafit
Kft. Vonyarcvashegy. Felelõs vezetõ: László Károly. Terjesztés: Savaria Post. Felelõs: Szilágyi Gábor,  tel.: +3630/500-6216

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A Hevesi Sándor Általános Is-
kola és a Hevesi Sándor Mûvelõ-
dési Központ a névadójuk szüle-
tésének 138. évfordulója alkal-
mából Hevesi Sándor Emlékna-
pokat szervezett. 

A hagyományos program május
3-án kezdõdött el az alsó tagoza-
tos gyerekek és az alsós rajzszak-
körösök alkotásaiból nyílt kiállí-

tás megnyitójával az iskola galé-
riájában. A megemlékezés szerda
reggel az iskola falán lévõ emlék-
tábla megkoszorúzásával folyta-
tódott. Délután az iskola énekkara
és versmondói adtak mûsort a
mûvelõdési házban, az 1873. má-
jus 3-án Nagykanizsán született
író, rendezõ, kritikus, mûfordító,
színházigazgató fejszobránál.
Emlékezõ beszédet Dr. Dobó

László nyugalmazott pedagógus
mondott, majd a két intézmény
vezetõje, Kovácsné Mikola Mária
és Dominikné Papp Edit koszorút
helyezett el a szobornál. Ezt kö-
vetõen a résztvevõk megtekintet-
ték a Kassainé Szarjas Gertrúd
pedagógus által vezetett képzõ-
mûvészeti szakkör kiállítását, me-
lyet Halmos Csaba kulturális re-
ferens nyitott meg. Itt került sor a
Hevesi Sándor vers- és próza-
mondó pályázat eredményhirdeté-
sére. Végül a megemlékezõk a Fõ
útra sétáltak, ahol megkoszorúz-
ták Hevesi Sándor Fõ úti emlék-
tábláját. Az emléknapok délután
zárultak a HSMK színháztermé-
ben, ahol Petõfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa címû hõskölte-
ményét láthatták a felsõ tagozatos
hevesis diákok Besenczi Árpád, a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház színmûvészének elõadá-
sában. 

B.E.

HHeevveessii SSáánnddoorr eemmlléékknnaappookk

Hatodik állomásához érkezett
a Szedj föl pár kilót! környezet-
védelmi akció, melynek kereté-
ben a Katonaréten, a Téglagyári
úti garázssornál felgyülemlett
hulladékot gyûjtötték össze a
polgárõrök, a közterület-fel-
ügyeletesek és az önkéntesek.

Mint ahogy Bakonyi Tamás la-
punknak beszámolt, a szemétgyûj-
tés során mintegy nyolcvanöt köb-
méter kommunális hulladékot, va-
lamint egy köbméter veszélyes
hulladékot gyûjtöttek össze. A sze-
métszedésben a Vízmû, Muskátli
Polgárõr Egyesület, a Via Kanizsa
Nonprofit Zrt, és három-négy ga-
rázstulajdonos vett részt.

ÚÚjjaabbbb kkiillóókkaatt sszzeeddtteekk ffeell

RRiieerrsscchh ZZoollttáánn:: AAzz IIddõõ ffooggssáággáábbaann

Nemrégiben zárult a beás
nyelvtanfolyam a Kanizsa Kul-
turális Központ felnõttképzési
programjában.

A Zalai Irka projekt kereteien
belül 2010 novemberében kezdõ-
dött el egy 160 órás, alapfokú, akk-
reditált beás nyelvtanfolyam 11 fõ-
vel. A csoportból április végén 9-
en tettek sikeres vizsgát, ketten le-
morzsolódtak. A képzést sikerrel
befejezõk számára pénteken adták
át a tanúsítványokat a Medgyaszay
Házban. A hallgatók közül többen
nem csak ezt a képzést fejezték be
sikerrel, hanem beás nyelvbõl
alapfokú állami nyelvvizsgát is tet-
tek, vagy ezekben a hetekben e
nyelvbõl érettségiznek.

K.H.

A Magyar Vöröskereszt Zala
megyei Szervezete nagykanizsai
térségében április 20-tól Antal
Istvánné helyett Szõlõsi Márta lát-
ja el a területi vezetõi feladatokat. 

Az új vezetõ mellett a nagykani-
zsai és a zalakarosi kistérségben
mûködõ házi segítségnyújtás és jel-
zõrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatás még színvonalasabb,
hatékonyabb mûködése érdekében
Szabó Tímea személyében önálló
szakmai vezetõ került kinevezésre. 

K.H.

SSzzeemmééllyyii
vváállttoozzáássookk 
aa VVöörrööss-
kkeerreesszzttnnééll
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Nem egészen fél éve, 2010. no-
vember 25-én nyitotta meg ka-
puit a volt Kossuth laktanya
egyik régi épületének átalakítá-
sával a Nagykanizsai Inkubátor-
ház és Innovációs Központ
(NIIK)  az ipari parkban. Az in-
kubátorházak olyan vállalkozói
központok, melyeken keresztül
infrastruktúrát – irodát, mû-
helyt, üzlethelyiséget adnak bér-
be a vállalkozásoknak kedvezõ
áron, valamint széleskörû szol-
gáltatásokat nyújtanak. Az eltelt
fél év eredményeirõl, eseményei-
rõl kérdeztük Mihovics Zoltánt,
az Inkubátorház vezetõjét. 

– Az Inkubátorház nem új keletû
dolog, Magyarországon tizenöt éves
múltja van. Az adott város kis- és
mikro vállalkozásainak a fejlesztését
hivatott szolgálni. Tulajdonképpen a
gazdaságfejlesztés egyik szegmense.
Elsõdlegesen nem a betelepülõ külsõ
vállalkozásokat vonzzuk ezzel, ha-
nem a helyi vállalkozások erõsítése,
a köztük lévõ kohézió javítása a fõ
cél. A bérbeadási tevékenység mel-
lett számos hasznos kiegészítõ szol-
gáltatással kívánjuk a térség vállal-
kozásait erõsíteni. Többek között üz-
letviteli, adó, jogi tanácsadással, va-
lamint széleskörû irodatechnika szol-
gáltatásokkal várjuk nem csak a be-
települt, hanem az Ipari Park, illetve
a térség vállalkozásait egyaránt. Há-
rom stratégiai területet kívánunk fo-
lyamatosan fejleszteni, így fontos
számunkra az új vállalkozások fejlõ-
désének a támogatása, innovációs te-
vékenység erõsítése és a helyi gazda-
ságfejlesztés segítése. Az általános
gazdaságfejlesztésen belül prioritás-
ként kívánjuk kezelni a megújuló

energiával, az informatikával és a lo-
gisztikával foglalkozó cégek betele-
pülését. Támogatni kívánjuk a
klaszterek szervezõdését, az oktatá-
sok és továbbképzések lebonyolítá-
sát. A Nagykanizsa Vagyongazdál-
kodási Zrt., mint a létesítmény keze-
lõje, mûködtetõje, már az építkezés
idõszakában elõszerzõdéseket kötött
a bérlõkkel. Jelenleg tizenkét vállal-
kozó költözött be az Inkubátorházba,
mely harmincnégy százalékos ki-
használtságot jelent.

– Az épületbe lépve, már a recep-
ciónál irodatechnikai szolgáltatáso-
kat vehet igénybe bárki. Mit nyújta-
nak még a vállalkozásoknak?

– A betelepülteknek igazából egy
versenyképes, kedvezõ bérleti díjjal,
alacsony rezsiköltséggel helyet tu-
dunk biztosítani a tevékenységük el-
látásához. Magát az irodaépületet
bérlik, egyben használhatják a közös
helyiségeket, ebédlõt, tárgyalót, vi-
zesblokkot. Elmondjuk azt is, az Ipa-
ri Parki vállalkozók körébe bekerül-
ve közel száz vállalkozás lehet a
partnerük. Tevékenységünk másik
részét képezi, hogy irodatechnikai
szolgáltatásokat is tudunk nekik
nyújtani, hogy ne keljen megvásárol-
niuk a különbözõ eszközöket. De
nem csak a betelepülõket próbáljuk
meg segíteni, hanem az ipari parki
kanizsai vállalkozásokat például az-
zal, hogy információt nyújtó rendez-
vényeket szervezünk számukra akár
mikrohitel, Széchenyi kártya, vagy
pályázatok témájában. Másrészt
olyan tájékoztatást próbálunk közve-
títeni, amely elõsegíti a piacszerzésü-
ket. Ezt a fejlesztõ tevékenységet
széleskörû partnerséget kialakítva, az
adott területen szakértõket bevonva
végezzük. AZala Megyei, valamint a

Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamarával és a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvánnyal.
Nagykanizsa és térsége innovációs
képességének fejlesztése érdekében,
a Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampusza, illetve a Pannon Novum
Nyugat-dunántúli Regionális Inno-
vációs Ügynökséggel együttmûköd-
ve, 2010 nyarán a Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttmûködési Program forrásaira
pályáztunk, csáktornyai és kaproncai
partnerekkel közösen. Ha egy vállal-
kozó érdeklõdik nálunk, megpróbá-
lunk mi magunk segíteni neki, vagy
a partnereinken keresztül adunk in-

formációt. Könyvelési-, adó-, inno-
vációs jogi- és marketing tanácsadást
is nyújtunk a vállalkozóknak ez
utóbbival piacot, munkát, és akár üz-
leti lehetõségeket is szerezhetnek,
vagy éppen egy pályázatot tudnak ki-
használni. 

– Milyen lépéseket terveznek,
hogy még vonzóbbá tegyék a
betelepülni szándékozók számára
az Inkubátorházat? 

– Lépéseket teszünk a buszköz-
lekedés fejlesztésére az inkubátor-
ház érintésével, az Ipari Parkba
már betelepült nagy foglalkozta-
totti létszámú vállalkozások érde-
keinek figyelembevételével. Meg-
kezdõdtek a tárgyalások az Ipari
Parkot üzemeltetõ Vagyongazdál-
kodási Zrt., az önkormányzat és a
Zala Volán között, melynek ered-
ményeként remélhetõleg szeptem-
berre helyijáratos közlekedéssel is
elérhetõ lesz az Ipari Park  északi
része is. Az innováció területén is
elõre kívánunk lépni. Nagykani-
zsán számos olyan innovatív ötlet

született az elmúlt húsz-harminc
évben, amely több-kevesebb pub-
licitást kapott, de a többsége nem
Kanizsán valósult meg. Az innova-
tív kutató K+F tevékenységek fej-
lesztésében is próbálunk elõre lép-
ni, méghozzá azzal, hogy a Regio-
nális Innovációs ügynökséggel és
Pannon Egyetemmel együttmû-
ködve igyekszünk ezeket a tevé-
kenységeket erõsíteni. 

– Melyek a kiemelt területek?
– Az informatika, a logisztika,

vagy a megújuló energiák, de
nincs abban korlátozás, hogy mi-
lyen iparágban tevékenykedõk ke-
reshetnek meg minket. Bárki jöhet. 

– Akár a határon túlról is?
– Örvendetes, hogy a nálunk

mûködõ tizenkét cégbõl kettõ nem
kanizsai. Az egyik keszthelyi, a
másik egy építõiparral foglalkozó
horvátországi vállalkozás. Napi
munkánk része, hogy segítjük
õket. Folyamatos érdeklõdést ta-
pasztalunk, tudjuk, nem minden tí-
pusú vállalkozás fog hozzánk ki-
jönni. Bár fontos, hogy minél ha-
marabb megtöltsük az épületet,
bátran keressenek meg bennünket
azok is, akiket a belvároshoz köt a
tevékenységük. Közös érdekünk,
hogy a helyi vállalkozásokat erõ-
sítsük, így leszünk többek, erõseb-
bek.

– Van-e kapcsolatuk más inku-
bátorházakkal?

– Egyrészt tagjai vagyunk a Vál-
lalkozói Inkubátorok Szövetségé-
nek, mely országos szervezetként
szakmailag is segíti a tevékenysé-
günket, másrészrõl a csáktornyai
testvérváros, és a kaproncai inku-
bátorházzal van kapcsolatunk.  

Bakonyi Erzsébet

TTiizzeennkkéétt vváállllaallkkoozzááss mmáárr õõkkeett vváállaasszzttoottttaa

IInnkkuubbááttoorrhháázz:: sszzoollggáállttaattáássookk aa vváállllaallkkoozzáássookknnaakk
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A Város Napjáról tartott saj-
tótájékoztatót Cseresnyés Péter
polgármester és Körömi Anna, a
rendezvényt megszervezõ cég
ügyvezetõje. 

Új helyszínen tartják meg a Nagy-
kanizsa Város Napja – Legendák
nyomában rendezvényt május tizen-
harmadikán és tizennegyedikén,
idén a Vasember-ház udvara ad ott-
hont a kétnapos forgatagnak. Mint
ahogy Cseresnyés Péter elmondta, a
helyszín nagy elõnye, hogy a forgal-
mat nem érinti olyan mértékben,
mintha az Erzsébet tér lenne igénybe
véve. Körömi Anna hozzátette, a ha-
gyományos helyszín helyett jórészt
az Aradi Udvaron és a régi piac terü-
letén kereshetik fel a polgárok a vá-
ros napi programokat. Elõbbi hely-
színen lesz felállítva a színpad, illet-
ve a különféle gyerekprogramok is
itt látogathatók, meghittebb, családi-
asabb hangulatot teremtve. A volt pi-
ac terén pedig egyfajta vidámpark
fog mûködni, valamint vásárosok
fogják kínálni kézmûves portékáju-
kat.  – Míg pénteken inkább a köny-
nyûzene fog dominálni – fellép
Tolvai Renáta, Roy&Ádám és a
Magna Cum Laude – addig a szom-
bat a hagyományõrzés jegyében fog
eltelni, ekkor a Cimbaliband, a
Söndörgõ, a Szabó Balázs Band és a
Besh o droM együttesek elõadását
lehet megtekinteni. Ezen a napon
lesz a jelmezes felvonulás is, ame-
lyen huszonegy történelmi zászlóval
vonulnak fel a hagyományõrzõk. A
Thúry Baranta Közösség középkori
táboránál interaktív foglalkozásokon
vehetnek részt az érdeklõdõk, és egy
történelmi vetélkedõn meg lehet vé-
deni Kanizsa egykori várát. A gyere-
keket változatos programok várják,
például az Aranyalma Kézmûhely
vagy a Tekergõ Tér, ahol különféle
ügyességi, logikai feladatokat old-
hatnak meg. A kézmûves foglalko-
zások többsége amúgy ingyenes
lesz. Természetesen nagy szerepet
kap a gasztronómia is, hagyományos
vásári ételeket lehet majd kapni, pél-
dául lángost, kürtõs kalácsot, pala-
csintát, rétest, és egy fesztivál kony-
ha is üzemel a rendezvények alatt.
Este természetesen tûzijáték zárja a
Város Napja rendezvényeit.

VVáárrooss
NNaappjjaa –– úújj
hheellyysszzíínneenn

A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyén és az Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen elért ered-
ményekért adott át okleveleket és
ajándékcsomagokat Mérksz An-
dor, a Kanizsa TISZK igazgatója
a partneriskolák diákjainak.

A díjátadón Mérksz Andor be-
vezetõ gondolatokként elmondta, a
tehetséggondozás a középiskolák
egyik fontos feladata, hiszen azo-
kat a tanulókat, akik többet teljesí-
tenek és magas eredményeket ér-
nek el tanulmányaikban, felkarol-
ják és támogatják elõmenetelük-

ben. Mind az SZKTV, mind pedig
az OSZKT a teljesítmény mérésé-
re szolgáló megmérettetések, ahol
egységes feltételekkel, azonos pa-
raméterek segítségével értékelik a
diákok munkáját. A versenyek
eredményeirõl a középiskolák
minden évben beszámolnak, ez
idén sincs másképp, csakhogy
most a Térségi Integrált Szakkép-
zõ Központ hívta meg a középis-
kolák – így a Cserháti, a Mezõ, a
Thúry és a Zsigmondy-Széchenyi
szakközépiskolák – igazgatóit.
Természetesen a szép eredménye-
ket elért elsõ tíz helyezett, vala-

mint felkészítõ tanáraik is a vendé-
gek között foglaltak helyet. 

A középiskolák igazgatói szá-
moltak be az eredményekrõl, így
Farkas Tünde, a Cserháti szakkö-
zépiskola vezetõje elmondta, hogy
a Szakmai Elõkészítõ Érettségi
Tárgyak Versenyének országos
döntõjén, gépészeti szakmacso-
portban jeleskedett három tanuló,
valamint az Országos Mikrokont-
roller alkalmazói versenyen hete-
dik és nyolcadik helyezés is szüle-
tett. Szermek Zoltán, a Mezõ gim-
názium és szakközépiskola igaz-
gatója arról számolt be, hogy egy
tanulójuk az elméleti gazdaságtan
területén, egy diákjuk pedig a
pénzügyi-számviteli OSZTV or-
szágos döntõjébe jutott be. Göncz
Ferenc, a Thúry középiskola igaz-
gatója ismertette a Cukrász Tehet-
ségpont Versenyen elért eredmé-
nyeket, valamint hozzátette, a he-
lyezést elért diákok az adott vizs-
gák alól felmentést kaptak. Bene
Csaba, a Zsigmondy-Széchenyi
igazgatója pedig az intézményük-
bõl az SZKTV-n helyezéséket elért
tanulók sikereit emelte ki. 

Z.A.
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Immár tizenhetedik alkalom-
mal rendezték meg a Tehetség Na-
pot, ennek keretein belül pedig a
Gyermekjáték és Tánctalálkozót a
Szivárvány Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény-
ben. Az idei tematika a zene és a
ritmus köré rendezõdött, a gyere-
kek mozgással, ugrálással és tánc-
cal tölthették a délelõttöt.

Horváth Istvánné intézményigaz-
gató köszöntötte a vendégeket, akik
között Cseresnyés Péter polgármes-
ter is helyet foglalt. Igaz, hogy a
mozgásé és a mókáé volt a fõszerep
ezen a napon, de természetesen nem
véletlenszerûen zajlottak le a progra-
mok a Szivárványban, hanem – a te-
matikához híven – a hangjegyek se-
gítségül hívásával, valamint öt tele-
pülés speciális szakiskolájának be-
vonásával. Mint Kopcsándiné Béli
Zsuzsanna pedagógus elmondta, a
rendezvény egyfajta játék- és táncta-
lálkozó, amelyet hagyományosan ta-
vasszal tartanak meg, és a megye
minden, hasonlóan mûködõ intéz-

ményébõl jönnek gyerekek. – A mû-
sor elsõ felében a kanizsai Szivár-
vány iskola nebulói adnak elõ, így
Kertész Dávid hegedûjátéka köszön-
ti a vendégeket, majd mesejátékot és
néptáncot is prezentálnak ovisaink
és iskolásaink. A vendég gyerekek
Zalaszentgrótról, Lentibõl, Keszt-
helyrõl és Zalaegerszegrõl érkeztek,
dallal és tánccal készülve erre a nap-
ra. Szó szerint segítségül hívtuk a

hangjegyeket, hiszen Zsámár Móni-
ka és Szávai Brigitta tanárnõk lesz-
nek a titi és a tá, méghozzá a két
ütem viselésével a ruhájukon. Ösz-
szességében az a célunk a mai nap-
pal, hogy a speciális problémákkal
küzdõ, értelmileg és tanulásban aka-
dályozott gyermekek összegyûlje-
nek és bemutathassák tudásukat.  

Z.A.

RReemmeekkeelltteekk aa sszziivváárrvváánnyyooss ggyyeerreekkeekk
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A projekt az Európai Unió támogatásával,                                          
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.    

A Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális
és Közmûvelõdési Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.1-C-09/2
azonosítószámú, „Elsõ lépés” – alacsony foglalkoztatási
eséllyel rendelkezõk képessé tevõ és önálló életvitelt elõ-
segítõ programjai támogatására kiírásra benyújtott pályá-
zata támogatást nyert. Pályázati azonosítószámunk:
TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0041. 

A 2011.02.01 – 2010.09.30-ig tartó 20 hónapos
projekt támogatását 100%-ban az ESZA Non-
profit Kft. biztosítja.  A támogatás összege
76.002.000 Ft. 

A Nonprofit Kft. a kompetenciafejlesztéssel egybe-
kötött, szakmát adó képzési programot 5 helyszínen,
10 település bevonásával valósítja meg. Surdon (a
projekt fõ helyszínén), 2011. 04. 05-én kezdetét vette
a motorfûrész-kezelõ képzési program 20 fõ részvéte-
lével. A 6 hónap idõtartamú képzési blokk tematikájá-

ban személy, társas és vezetõ kompetenciák fejleszté-
se, álláskeresési technikák megismerése, digitális
írástudás alapozó szinten történõ elsajátítása valamint
motorfûrész-kezelés elmélete és gyakorlata szerepel.
Sikeres vizsga esetén a résztvevõk OKJ-s bizonyít-
ványt kapnak, mellyel a megvalósítók reményei sze-
rint sikerül elhelyezkedniük az elsõdleges munkaerõ-
piacon, ezzel csökkentve a térségi munkanélkülisé-
get. A program 200 órát tesz ki, a köztes idõszakában
esetmenedzserek (szociális munkások) foglalkoznak
személyesen és intenzíven a résztvevõkkel, akik
igény szerint pszichológus segítségét is igénybe ve-
hetik.  

Helyreigazítás: a 2011.02.03-án megjelent „Új szakma,
új esély” cikk társfinanszírozója rosszul került leírásra. 

A helyes szöveg: A projekt az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sul meg. 

„Új sszakma, úúj eesély”

A Nagykanizsai Inkubátorház
és Innovációs Központ, a Nagy-
kanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara, valamint a  Zala Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési  Ala-
pítvány közös rendezésében Vál-
lalkozói Információs Napot tar-
tottak helyi vállalkozók részére
az Inkubátorházban. 

A hazai és a vállalkozások nin-
csenek könnyû helyzetben az el-
múlt években. A piacvesztés, a
körbetartozásból eredõ ellehetet-
lenülés, a gyártsak vagy szolgál-
tassak dilemmája, a növekvõ ener-
giaárak, a közterhek, a  forráshi-
ány és a foglalkoztatás azok a te-
rületek, amelyek leginkább nyo-
masztják a vállalkozásokat.  Nem
csoda ezek után, hogy a talpon-
maradást segítõ lehetõségeket
egyre többen keresik.  Az Inkubá-
torházban ez év elején elindított
Vállalkozói Információs Nap so-
rozat ennek szellemében igyek-
szik naprakész információval el-
látni a vállalkozókat.   

Pölöskei János, a Vas Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi

Központ, Nagykanizsai Kiren-
deltség- és Szolgáltatóközpont
vezetõje, alapos, részletekbe me-
nõ elõadása vezette fel a rendez-
vényt. A foglalkoztatást segítõ új-
donságok mellett, sok hasznos in-
formáció elhangzott az elõadás
alkalmával. 

Kerekes Gábor a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány nagykanizsai irodavezetõje
két blokkra osztotta az elõadá-
sát. Az elsõ részben az Új Ma-
gyarország Mikrohitelprogramot
mutatta be, összehasonlítva a
klasszikus mikrohitelprogram-
mal, míg a második részben a
gazdaságfejlesztési operatív
programok (GOP) bemutatása
következett. A Vállalkozásfej-
lesztési Programokról, a mikro-
hitelekrõl és a pályázati lehetõ-
ségekrõl ezentúl az Inkubátor-
házban  is tanácsadást tart Kere-
kes Gábor. 

A Nagykanizsai Kereskedelmi
és Iparkamara részérõl  Óváriné
Lugosi Beáta Széchenyi Kártya
ügyintézõ tartott prezentációt. A
mikro-, kis- és középvállalkozá-

sok részére kialakított Széche-
nyi kártya rendszer kedvezmé-
nyes kamatozású, állami támo-
gatásban részesített hitelkonst-
rukció, amely széleskörûen fel-
használható likviditási problé-
mák kezelésére, forgóeszköz vá-
sárlásra-mutatott rá az elõadó,
majd ennek részleteirõl számolt
be. 

A jelenlegi és a hamarosan ki-
írásra kerülõ, új pályázatokról

tartott záróelõadást Varga Gá-
bor, a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség kép-
viseletében. Varga Gábor az Új
Széchenyi Terv kitörési pontjai-
ról, a prioritásokról, a pályázati
adminisztráció változásairól, a
pályázatok elbírálásáról  és a ki-
fizetések rendszerérõl beszélt.
Azoknak, akik nem tudtak részt
venni a Vállalkozói Információs
Napon, a rendezvény szervezõi
tanácsadói szolgáltatást nyújta-
nak.

K.H.

VVáállllaallkkoozzáásstt sseeggííttõõ mmeeggoollddáássookk
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Soron kívüli közgyûlésen tár-
gyalt oktatási intézmények ösz-
szevonásával kapcsolatban tar-
tott sajtótájékoztatót a Kanizsá-
ért Közéleti Egyesület.

Horváth István elmondta,
esetlegesen még tudnák is tá-
mogatni az összevonást, hiszen
1982-ben még 6700 diák járt az
általános iskolákba, de mára ez
a szám több mint a felére csök-
kent. Így egyetértenek az álta-
lános iskolák összevonásával,
csak a szisztémával nem. Sze-
rinte, mindaddig, amíg az új
oktatási törvény meg nem szü-
letik, ezt a kérdést jegelni kel-
lett volna. A középiskolák ösz-
szevonását azonban nem tudják
elfogadni a szakmai érvek hiá-
nya miatt, mert nem indokolták

meg, hogy miért is vonják ös-
sze az intézményeket. Egyéb-
ként nem látják sem indokát,
sem értelmét. A Cserháti és a
Zsigmondy-Széchenyi összevo-
násával 2012 év végéig 2,5 mil-
lió forint megtakarítás várható.
Felvetõdik a kérdés, hogy ezt
az összeget nem viszi-e el a fõ-
igazgatói állás munkabére? Ez
az összevonás senki másnak
nem jó, csak Bene Csabának. 

Marton István elmondta, tö-
ménytelen mennyiségû és feles-
leges munkát osztottak ki a hiva-
tal dolgozóira az összevonás mi-
att. Hite szerint minõsíthetetlen,
és az elmúlt 20 év alatt nem for-
dult elõ, hogy valaki – akit érint
a saját pozíciójának megszava-
zása –, nem nyomja ki a gépet,
és nem tartózkodik a szavazás-

tól. Ezzel nagymértékben rontot-
ták a város jó hírét. 

Polai József az összevonások-
hoz visszatérve megjegyezte, at-
tól a pillanattól kezdve, amikor
valamelyik iskola tagintézmény-
nyé válik, a szülõk szemében
már nem lesz az a népszerû in-
tézmény mint korábban, és más-
hova íratja be a gyerekét. Két-há-
rom éven belül így szépen kifut-
tatják az iskolákat, és végül be
fogják zárni. 

B.E.
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VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

Ady u. 30
Tel/fax: 93/516-634

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

Tanfolyam indul:
2011.05.16. 16 óra 
személyautó, motor, 

és segédmotor 
05.17. 16 óra

gépkezelõ 
(targonca, emelõgép 
és földmunkagép)

05.18. 16 óra
C, D, E

Részletfizetés
Diák kedvezmény

Ingyenes tankönyvkölcsönzés

A város fehérbora és a város
vörösbora cím elnyeréséért ve-
télkedtek a Nagykanizsa Megyei
Jogú Város közigazgatási terüle-
térõl származó borminták és
gazdáik a hétvégén. 

A versenyre azok a bortermelõk
nevezhettek, akik a Nagykanizsai
Hegyközség területén termelt,
származási bizonyítvánnyal iga-
zolt szõlõbõl készített borral ren-
delkeznek. A bormustrára har-
mincegy minta érkezett, ezek kö-
zött tizenhat volt a fehér és tizenöt
a rosé, siller és vörösbor. A zsûri
elnöki szerepét Zilai Zoltán bo-
rász, a Magyar Szõlõ- és Borkul-
túra Nonprofit Kft. ügyvezetõ
igazgatója, a Magyar Borakadé-
mia fõtitkára, nemzetközi borbírá-
ló töltötte be. A bírálat nyílt érté-
keléssel történt. A zsûri döntése
alapján a város fehérbora címet
Németh József Szentgyörgyvári
Királyleánykája, a város vörösbo-
ra címet Horváth Miklós Látóhe-
gyi Merlot-Shiráz bora nyerte el. 

A Vinalia Canisa borünnep
megrendezését idén a hegyközség
elnapolja, mivel a tavaly elnyert
támogatás még nem érkezett meg
a bormarketing alaptól.

Királyleányka
és LLátóhegyi
Merlot-SShiráz

MUN-DUS 2011 Nemzetközi
Borversenyt rendeztek a közel-
múltban a szlovákiai Dunaszer-
dahelyen. 

A versenyre kilenc országból
(Szlovénia, Ausztria, Magyaror-
szág, Csehország, Románia, Szer-
bia, Spanyolország, Franciaország
és a házigazda Szlovákia) össze-
sen 650 minta érkezett, amelyeket
a közép európai országok borásza-
iból összeállított bizottságok mi-
nõsítettek. A nemzetközi borverse-
nyen a nagykanizsai hegyközség
területérõl Kápolnás Zoltán Nagy-
kanizsa – Förhénc hegyen termett
Chardonnay borával vett részt,
amely a rangos mezõnyben az
ezüstérmes borok között szerepelt.

Kanizsai bbor
szlovák 
ezüstérme

Összesen három napirendi
pontot tárgyalt meg soron kívüli
ülésén a közgyûlés. A meghívót
egy napirenddel egészítették ki.
Az önkormányzat tulajdonában
álló volt Olajbányász Sporttelep
üzemeltetésérõl szóló elõterjesz-
tést a meghívóban szereplõ zárt
ülés helyett nyílt ülésen tárgyal-
ta a testület. 

A legnagyobb vitát az oktatási
rendszer további mûködtetésére
elõterjesztett javaslat váltotta ki.
Több alkalommal beszéltek róla,
folyamatosan érkeztek a szakértõi
vélemények, hozzájáruló nyilatko-
zatok és az érintett iskolák vélemé-
nye. – hangsúlyozta elöljáróban a
javaslat elõterjesztõje, Cseresnyés
Péter polgármester. 

A közgyûlés döntése értelmé-
ben négy általános- és négy kö-

zépiskolát vonnak össze vezetõi
szinten. A Bolyai a Zrínyivel, a
Kõrösi a Péterfyvel alkot vezetõi
szinten egy intézményt. A közép-
iskolák közül a Zsigmondy-
Széchenyi a Cserhátival, a Dr.
Mezõ Ferenc Gimnázium a Thúry
Szakközépiskolával alkot majd
egy-egy iskolát. 

– Az elmúlt idõszakban megke-
resték a tantestületeket – folytatta
a polgármester –, az elõterjesztést
mindenki átnézhette, a véleménye-
ket személyesen is el tudták mon-
dani a pedagógusok. 

A név szerinti szavazáson a tes-
tület tagjai 10 igen, 6 nem és 1 tar-
tózkodással az iskolák összevoná-
sa mellett döntöttek. Akik nem-
mel szavaztak – Bicsák Miklós, Dr.
Etler Ottó, Dr. Fodor Csaba, Gáb-
ris Jácint, Marton István, Sajni Jó-
zsef, valamint a közgyûlésen szót

kérõ Zakó László országgyûlési
képviselõ is –, az elõterjesztés el-
napolását kérték, véleményük sze-
rint meg kell várni a közoktatási
törvényt. A gyors döntés sem szak-
mailag, sem gazdaságilag nem in-
dokolt és nem szolgálja a város ér-
dekét. Dr. Károlyi Attila tartózko-
dott a szavazásnál, a Fidesz tagjai
az igennel voksoltak.

A Zrínyi – Teleki utca összekö-
tése során felmerült gázvezeték ki-
váltások új vezetékszakaszainak
térítésmentes átadására elõterjesz-
tett javaslatot 15 igen egyhangú
szavazattal elfogadták a város-
atyák. 

12 igen és 4 tartózkodás mellett
elfogadta a közgyûlés a volt Olaj-
bányász Sporttelep üzemeltetésére
pályázat kiírását.

B.E.
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CSÓ-FU-TÓ NAP
2011. május 15. 

Az Olajipari Természetbarát Egyesület 
családi futónapot rendez a nagykanizsai

Csónakázó-tónál. Táv: 10 km. 
Rajt: 9 órától folyamatosan. 

Nevezni a helyszínen, 8.30-tól lehet. Nevezési díj nincs. Indulhat bárki, nemre és
korra való tekintet nélkül. Amatõr és profi futók jelentkezését egyaránt várjuk.
Lehet futni, szaladni, rohanni, kocogni, menni, sétálni, gyalogolni, bandukol-
ni, ballagni és botorkálni, sõt még vánszorogni is. A lényeg az, hogy minden-
ki teljesítse a távot és érezze jól magát. (Minden résztvevõ emléklapot kap.)
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– Az Alapmûveleti Matematika-
verseny célja a tanulók számolási
és kalkulációs képességének méré-
se és a tanulók ebbéli tudásának
összevetése – az április 28-ai ered-
ményhirdetés után beszélgettünk
Hermánné Körömi Edittel a Piaris-
ta Iskolában – 2001. óta létezik ez
a verseny, 2004-ig csak megyei
fordulók, azóta országos verseny
lett belõle. Marcaliban a Mikszáth
Kálmán Úti Általános Iskola talál-
ta ki, s rendezi meg minden évben.
Minket tavaly kértek fel elõször
megyei lebonyolítónak, így az idei
volt a második rendezésünk. Ta-
valy 83, idén 93 nevezés érkezett
11 iskolából. Reményeink szerint
ez még tovább fog növekedni, s
még több iskola bekapcsolódik
majd a versenyünkbe. A feladat-
sort nem mi állítjuk össze, Marca-
liból kapjuk. Mindig 50 az elérhe-
tõ pontszám. Tavaly 42 volt a leg-
több, idén 47. Ennek a két kiemel-
kedõ pontszámnak (45, 47 pont)
kiküzdõjét, e két diákot különdíjjal
is jutalmaztuk. Minden évfolyam-
ról az elsõ hat helyezettet hívtuk
meg és díjaztuk. Minden évfolyam-
ról az elsõ helyezett jut tovább az
országos fordulóba, amely Marca-
liban lesz május 14-én. 

Ezt követõen Hermánné Körömi
Edit a versenyfeladatok tematikájá-
ról szólt. – Mûveletek: összeadás, ki-
vonás, szorzás, osztás, hatványozás,
négyzetgyök, összehasonlítás, abszo-
lút érték, kerekítés, behelyettesítés,
azonosságok alkalmazása, mûvele-
tek sorrendje, mûveletek tulajdonsá-
gai, mennyiségek átváltása, osztha-
tósági szabályok alkalmazása, nyi-
tott mondatok, egyenletek, egyenlõt-
lenségek, sorozatok. Számhalmazok:
természetes, egész, racionális, irraci-
onális. Számok alakja: egész, tört,
vegyes, tizedes tört, arány, százalék,
hatvány, normál alak. Mennyiségek:
hosszúság, tömeg, idõ, szög, kerület,
terület, felszín, térfogat. A verseny
során matematikai alapmûveleteket
kell alkalmazni egyszerû és összetett
feladatokban. Precíz mûveletfoga-
lom, mértékegységek biztos kezelése,

és fejlett számolási készség szüksé-
geltetik hozzá. A versenyzõ biztosan
és gyorsan bánjon a matematikai
mûveletekkel. Fontos a jó következte-
tõ képesség, találékonyság, éles logi-
ka. A feladatok utasításának cseles
megfogalmazása egyébként felér
egy szövegértési gyakorlattal! – ne-
vetett a tanárnõ.

Évfolyamonként a következõ
eredmények születtek. 4. osztály:
elsõ lett a nagyrécsei Pánczél Bá-
lint, õt két bolyais, Lukács Ditta Ta-
mara és Visnyai Zoltán Tibor köve-
ti. Ötödikesek közül diákunk, Ló-
ránt Ádám nyert, második helyezést
ért el Török Milán a Péterfybõl, har-
madikat pedig a szintén récsei Kulik
Balázs. 45 ponttal került az orszá-
gos döntõbe a piarista Paulik Flóra,
a hatodikosok megyei ezüst- és
bronzérmese két hevesis, Kolozsvá-
ri Péter és Hajdu Fanni lett. A hete-
dikeseket két kõrösis, a 47 pontos
Marton Tamás, majd Horváth Ákos
vezeti, harmadik helyezést a
zalaszentbalázsi Horváth Patrícia
kapott. A nyolcadikos dobogó
mindhárom fokára piarista diák áll-
hatott, sorrendben Pungor Dávid,
Németh Péter és Varga Bettina –
zárta beszámolóját Hermánné Kö-
römi Edit.

P.J.

A „Batthyány Lajos Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
egészségre nevelõ életmódprog-
ramja” TÁMOP 6.1.2/A/09/1-
2010-0188 pályázatának keretében
számos program valósult meg a
2011. év tavaszi idõszakában.

Március 25-én „Három idõpon-
tos tájfutás” elnevezésû, sportág-
bemutató és – népszerûsítõ ver-
senyre került sor a Kanizsai Futó
és Szabadidõsport Klub rendezé-
sében. Délelõtt a testnevelés órák
keretében ismerkedhettek a BLG-
sek a tornateremben épített pályán
ezzel a tájékozódási sportággal.
Délután más iskolákból sõt, még
Zalaegerszegrõl is érkeztek ver-
senyzõk, hogy az iskola udvarán
rendezett parktájfutó versenyen (2.

idõpont), majd a tornateremben
épített újabb pályán rendezett te-
remversenyen (3. idõpont) mérjék
össze tudásukat. A nap végén még
egy ráadásfutamra is sor került
„gigasprint” néven. A rendezvé-
nyen összesen 222-en vettek részt,
alsó tagozatosoktól felnõttekig.

Április 15-én került megrende-
zésre a „10 állomásos akadályver-
seny”, amelyen a kisgimnazisták,
illetve a 9-11. évfolyam tanulói
vettek részt. Az osztályok megha-
tározott idõrendben és útvonalon
haladtak, érintve a város több
pontját. Az állomásokon idegen
nyelvi, kerékpár ügyességi, polgá-
ri védelmi, drog prevenciós, elsõ-
segélynyújtó, tûzoltási, ügyességi,
illetve logikai feladatokat kellett
megoldani a közel 600 tanulónak.
Az akadályverseny elsõ helyezett-
je a 10.E osztály lett.

Április 29-én a „Fordított na-
pon” a kisgimnazisták, illetve a 9.
osztályosok a „Fitnesz nap” kere-
tében érdekes feladatokat próbál-
hattak ki az iskola tornatermében
és udvarán. Néhány feladat ízelítõ-
ül: „extrém famászás biztosító kö-
téllel”, „ki tud több üdítõs rekeszre
felmászni”, „mássz át a pókhálón”,
„akadálypálya”, „floorball”, to-
vábbá ismerkedhettek a „Kangoo

Jump” elnevezésû, fiatal aerobic
sportággal.

A programsorozat május 7-én,
egy jó hangulatú tekeréssel folytató-
dott. Ezen a napon a Miklósfa-Surd-
Õrtilos-Szent Mihály-hegy útvona-
lon kerékpártúrán vehettek részt az
érdeklõdõ tanulók és tanárok.

A pályázat tavaszi idõszakának
záróprogramja a május 13-14-én,
immár nyolcadik alkalommal meg-
rendezésre kerülõ „24 órás foci” lesz. 

Gaál Mercédesz, Tulok József

Március és április hónapban ki-
válóan szerepeltek a Kõrösi Isko-
la diákjai a városi, megyei és or-
szágos versenyeken. Az elért
eredményekrõl Kókainé Hámor-
szki Éva igazgató számolt be la-
punknak.

(folytatás a 8. oldalon)
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Szeretne Ön olcsóbban élni?
Legyen Kanizsa kártya tulajdonos!

Kanizsa kártyával 76 helyen, a pékségtõl a gyógyszertáron át 
a cipõboltig, vásárolhat 5-50 %-os kedvezménnyel. 

Buszbérlet -10 % , uszodabérlet -20%!

Játsszon velünk garantált nyereményért!
Hétpecsétes – titok nélkül!

Pecsételtesse le a Kanizsa kártya füzetét
7 alkalommal 7 különbözõ helyen 2011. július 31-ig,

és mi megajándékozzuk egy 5.000 Ft-os vásárlási 
utalvánnyal, amit ott vásárolhat le, ahol szeretné!

Segítünk olcsóbban élni!

További információ:  www.kanizsakartya.hu
Tourinform Nagykanizsa, Csengery út 1-3. 93/313-285

Keresse a Tourinformot a Város napján!

KKééttsszzeerr kkeettttõõ 
mmééggsseemm öött

EEggéésszzssééggrree nneevveellõõ
pprrooggrraammookk 
aa BBaatttthhyyáánnyybbaann

TTaavvaasszzii éérreemmeessõõ 
aa KKõõrröössiibbeenn
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(folytatás a 7. oldalról)
A K&H tudásverseny regionális

középdöntõjén III. helyezést ért el
a 3.a osztály csapata (Gerencsér
Adrienn, Szirtes Botond, Zolcsák
Emese, Korpics Réka, Dobrádi Ré-
ka). Felkészítõ nevelõ: Végvári Ju-
dit. Az Apáczai Kiadó országos
magyar versenye a X. helyezést
hozta a 2.b osztály indulóinak
(Pásztor Máté, Krihó Bendegúz,
Horváth Milán). Felkészítõ neve-
lõ: Cserháti Zsuzsanna. A „Víz-
kvíz” városi levelezõs versenyen
különdíjat kapott Lenkovics Mar-
cell (5.a osztály). Felkészítõ neve-
lõ: Jakabné Czulek Ágota. A Mar-
cali Alapmûveleti Matematika ver-
seny megyei fordulóján a képzelet-
beli dobogó legfelsõ fokára Mar-
ton Tamás (7.a) állhatott, a máso-
dik helyet pedig Horváth Ákos
(7.b) szerezte meg. Felkészítõ ne-
velõjük: Hosszú Istvánné.

A Kõrösi Csoma Sándor megyei
szövegértõ verseny eredményei: 5.
évfolyam II. helyezés: Bacsi Mi-
hály 5.a (felkészítõ nevelõ:
Passáné Bolf Mária). 6. évfolyam
I. helyezés: Linhárt Enikõ 6.b (fel-
készítõ nevelõ: Passáné Bolf Má-
ria). 7. évfolyam III. helyezés: Do-
bó István 7.a (felkészítõ nevelõ:
Kókainé Hámorszki Éva). Kengu-
ru matematika verseny megyei II.
helyezés – Pásztor Máté 2.b (fel-
készítõ nevelõ: Hermán Szilvia).
Zrínyi Miklós Általános Iskola
megyei olvasás versenye 3. évfo-
lyam: II. helyezés: Molnár Doroty-
tya 3.b (felkészítõ nevelõ: Halász
Lászlóné). Zrínyi Miklós Általá-
nos Iskola megyei nyelvtan verse-
nye 3. évfolyam: I. helyezés:
Kunkiè Laura 3.a (felkészítõ neve-
lõ: Végvári Judit). 4. évfolyam I.
helyezés: Vass Veronika 4.b (felké-
szítõ nevelõ: Gozdán Györgyi).

K.H.

Hagyományteremtõ céllal még a
kétezres évek elején indították el
Kiskanizsán a Gyermekeink a re-
ményeink címû programot. 

Az Általános Iskola és Óvoda
Kiskanizsa, az Együtt Kiska-

nizsáért Egyesület, a Móricz Zsig-
mond Mûvelõdési Ház, valamint a
Polgári Olvasókör által szervezett
mûsorban a család fontosságára kí-
vánták felhívni a figyelmet. Vers-
sel, énekkel, zenével, tánccal lehe-
tõsége nyílt szerepelni, színpadra
lépni azoknak a diákoknak is, akik
korábban nem vettek részt verse-
nyeken, kulturális vetélkedõkön.

B.E.

Újabb szép eredményeket értek
el a Mezõ Ferenc Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola di-
ákjai a különbözõ országos és me-
gyei versenyeken.

Mika Ágnes 10.C osztályos tanu-
ló a Bod Péter Országos Könyvtár-
használati Verseny országos döntõ-
jében 80%-os eredménnyel az elõ-
kelõ 4. helyezést érte el (Felkészítõ
tanára: Kincsesné Gerõ Jusztina).
Hóbor Noémi 1/13pü osztályos ta-
nuló a pénzügyi-számviteli ügyin-
tézõ szakképesítés 2010/2011-es
tanévi Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyén az országos döntõbe
jutott, és ott eredményei alapján
teljesítette a „Gazdálkodási felada-
tok”, valamint a „Számítógépes
programcsomag használata” mo-
dulok vizsgakövetelményeit, így e
két modulból már nem kell szakké-
pesítõ vizsgát tennie (Felkészítõ ta-
nárai: Fésüs Sarolta, Horváth An-
namária, Lelkóné Tollár Ildikó,
Csizmadia Rózsa). A Ganz Ábra-
hám és Munkácsy Mihály Szakkö-
zépiskola és Szakiskola szervezte a
„Víz világnapja” címû környezet-
védelmi-természetvédelmi megyei
versenyt. A versenyen második he-
lyezést ért el a Glavák Katalin, La-
tin Viktória, Varga Zsuzsanna ösz-
szetételû 10.C osztályos csapat, és
harmadik lett a Herbel Henrietta,
Varga Ádám, Várnagy András ösz-
szetételû 12.B osztályos csapat
(Felkészítõ tanáruk: Kispál József).
Szintén kiváló eredményt ért el az
iskola egyik sportolója, Kovács
Patrik (9.c), aki a lábtoll-labda di-
ákolimpia országos döntõjén egyé-
niben a harmadik helyet szerezte
meg (Felkészítõ tanára: Kahotek
Ferenc). 

K.H.

OOvviissookk dduuaattlloonnjjaa

Folytatva az elõzõ évek hagyo-
mányait a Hevesi Óvoda nevelõ-
testülete idén is megrendezte az
„ÓVI” Duatlon sportversenyt a vá-
ros valamennyi nagycsoportos
óvodása számára. 

A tizenkét csapat hat-hat fõs
versenyzõje a Mindenki Sportpá-
lyáján mérte össze ügyességét, ál-
lóképességét. A feladatok között
zenés gimnasztika, 60-60 méter
futás, és 400 méter kerékpározás
szerepelt. A Hevesi Óvoda nevelõ-
testületének célja az egészséges és
edzett, sportolást igénylõ gyerme-
kek nevelése és fizikai képességé-
nek fejlesztése volt. Emellett fon-
tosnak tartották a táv balesetmen-
tes megtételét, a versenyszellem
kialakítását, a kitartást és a gyorsa-
ságot. Az értékelésnél a csapatok
egységesen emléklapot kaptak,
míg a gyerekek ajándékcsomaggal
térhettek vissza óvodájukba.

CCiiggii-ccsseerree ccssookkiirraa 

Nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg a Ne gyújts rá napot a
Zsigmondy-Széchenyi SZKI-ban.
Az ide tanévben is a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium támogatásával
valósították meg a két napos prog-
ramot, melynek részese lehetett az
intézmény valamennyi tanulója. 

Az iskola kiállítótermében a ta-
nulók rajzai mellett dokumentum-
képek figyelmeztettek mindenkit a
dohányzás káros hatásaira. Akik
helyesen töltötték ki a dohányzás-
tesztet, jutalmat kaptak. A leadott
egy-egy szál cigiért cserébe – me-
lyeket a program végén bezúztak
–, müzliszeletet vehettek át a diá-
kok. Mint köztudott, a dohányzás
káros hatásainak következtében
húszpercenként meghal egy ember
a világon. Az õ emlékükre gyújtot-

tak mécsest a rendezvény látoga-
tói. A dohányzás káros hatásainak
bemutatásával a szervezõk azt kí-
vánták elérni, hogy minél keveseb-
ben dohányozzanak.

I. kategória, 3-4. osztály.
Próza: 1. Kanizsai Léna (Roz-

gonyi iskola), 2. Miksó Rebeka
(Zrínyi iskola), 3. Horváth Veroni-
ka (Palini iskola). Vers: 1. Várhelyi
Boglárka (Palini iskola), 2. Hor-
váth Panna (Rozgonyi iskola), 3.
Sipos Barnabás (Palini iskola). 

II. kategória, 5-6 osztály.
Próza: 1. Geiger Luca Andrea

(Rozgonyi iskola), 2. Ivanovics
Barbara (Hevesi iskola), 3. Nagy
Gergely (Bolyai iskola). Vers: 1.
Kohári Annabella (Rozgonyi isko-
la), 2. Molnár Emma Viktória
(Murakeresztúr), 3. Léránt Hanna
(Hevesi iskola). Külön díjat kapott
Schevelik Kitti (Murakeresztúr).

III. kategória, 7-8. osztály.
Próza: 1. Tóth Mária Laura

(Hevesi iskola), 2. Oláh Ármin
(Kõrösi iskola), 3. Poszavecz Ta-
más (Kõrösi iskola). Vers: 1.
Papócsi Petra (Hevesi iskola), 2.
Tamási Tibor (Pacsa), 3. Horváth
Patrícia (Zalaszentbalázs).

B.E.

Vidám, játékos Családi Napot
szervezett a Péterfy iskola a Csóna-
kázó-tó zöldtáborában. 

A program résztvevõi, az 1-5
évfolyam tanulói, a pedagógu-
sok, szülõk, nagyszülõk számta-
lan izgalmas, szórakoztató
program részesei lehettek. Játé-
kos akadály-, ügyességi- és süti
verseny, foci bajnokság, ka-
raoke-, mese- és kézmûves ház
várta izgalmasabbnál izgalma-
sabb feladatokkal a lelkes részt-
vevõket. 

B.E.

MMeezzõõss ssiikkeerreekk

GGyyeerrmmeekkeeiinnkk 
aa rreemméénnyyeeiinnkk

HHeevveessii SSáánnddoorr 
vveerrss- ééss pprróózzaaíírróó
ppáállyyáázzaatt ddííjjaazzoottttjjaaii

CCssaallááddii NNaapp 
aa zzööllddbbeenn
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Jótékonysági estet és kiállítást
szervezett a HSMK színházter-
mében a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola a tartósan vagy
átmenetileg nehezebb körülmé-
nyek között élõ tanulók támoga-
tására. 

Mint Schvarcz Istvánné igazga-
tóhelyettes elmondta, ötödik év-
ben tartják meg a jótékonysági es-
tet, a belépõbõl befolyt összegbõl
pedig azokat a tanulókat támogat-
ják, akiknek családja nem enged-
heti meg magának az osztályki-
rándulások és a nyári táborozások
költségeit. A mûsor jórészt a tánc
köré szervezõdött, így a közel há-
romszáz fellépõ gyermek – elsõs-
tõl a nyolcadikosig – tavaszkö-
szöntõ, valamint anyák napi mû-
sorral, versekkel, mesékkel és
hangszeres elõadással kedvesked-
tek a közönségnek. A teltházas
mûsor elõtt a rajzórák és szakkö-
rök, valamint a mûvészeti iskola
kihelyezett tagozatának mûveibõl
nyílt kiállítás. 

Z.A.

Iskolánk idén is megszervezte a
már évek óta nagy sikernek örven-

dõ, szûk egy hetes útját a németor-
szági városkába, Bad Marien-
bergbe. A vállalkozó csapat hamar
összegyûlt, és Dobó István tanár úr-
ral az élen megkezdhettük a várva
várt kirándulás elõkészületeit. Meg
kell hagyni, sokaknak meggyûlt a
bajuk az ébresztõórával, hiszen a
megbeszélések korán, 0. órában zaj-
lottak. Bemutatkozó programunkat
viszonylag hamar sikerült összehoz-
nunk, amely három népszerû népdal
eléneklésébõl és egy magyar finom-
ságokat bemutató részbõl állt. 

Nagyon gyorsan eljött április 10-
e, az indulás napja. Utazótáskákkal,
bõröndökkel megrakodva gyüle-
keztünk a BLG elõtt, izgatottan vár-
va az indulást. A busz kevés késés-
sel meg is érkezett, és miután bú-
csút intettünk szüleinknek, kezdetét
vette a „nagy kaland”. A 16 órás bu-
szozás kimerítõnek tûnhet, de mint
a fiatalok többsége, mi is elütöttük
az idõt, és élveztük az utat. Igazán
kipihenni nem tudtuk magunkat
(voltak, akik nem is aludtak), így
mikor 10 órakor megérkeztünk a
német városkába, a csapat jó része
álmos és fáradt volt. Lelkesedé-
sünknek azonban ez sem szabott
gátat, hiszen a programok szinte
azonnal kezdetüket vették. 

A nagyon modern és kényelmes
Europa Hausban voltunk elszállásol-
va, és elõadásaink zömét is itt tartot-
ták. Velünk párhuzamosan több cso-
port is részt vett a kurzuson, nekünk
egy kb. 25 fõs, török és német tiné-
dzserekbõl álló csoporttal kellett
„összedolgoznunk”. Karsten és Jan,
az elõadók azonnal nekikezdtek az
„icebreaking”-nek, azaz a kezdeti
feszültség oldásának és a hangulat
feldobásának. Játékos feladatok és a
bemutatkozó elõadások segítségével
hamar összebarátkoztunk. Különö-
sen nagy sikere volt az ételbemuta-
tónak, a rétesek, pogácsák és apró

szendvicsek villámgyorsan eltûntek
a tálcákról. Másnap prezentációké-
szítéssel foglalatoskodtunk, 4-5 fõs
teameknek kellett kidolgozniuk és
bemutatniuk egy-egy népszerû
weboldalt, megadott szempontok
alapján. Habár akadtak kisebb nyel-
vi nehézségek, mindig megértettük
egymást, és alkalom nyílt nyelvtudá-
sunk gyarapítására is. Egész sok volt
a tennivaló, de jól éreztük magunkat,
és bepillantást nyerhettünk egy má-
sik kultúrába, más emberek életébe,
valamint sokat nevettünk. Az elõ-
adások mellett két, egész ottlétünk
alatt tartó játékot is kellett játsza-
nunk. Bob, a kavics kézrõl kézre
járt, mihelyt valaki a NEM szót kiej-
tette a száján, s emellett arra is
ügyelnünk kellett, nehogy valaki pu-
szijával „megöljön” minket. Kétség-
telenül szerda volt a hét csúcspontja,
mikor Frankfurtba utazott a csapat.
Miután túl voltunk a kötelezõ, bank-
ban meghallgatott elõadáson, szaba-
don kószálhattunk a híres utcákon.
Több száz fényképpel és élmény-
nyel lettünk gazdagabbak, igyekez-
tünk kihasználni az ott töltött rövid-
ke idõ minden percét. Az emberek
sokaságának, a csillogásnak látvá-
nya és a pörgés szinte sokkolta a ka-
nizsai viszonylatokhoz szokott sze-
münket, ámulva sétálgattunk a bevá-
sárlóközpontok és irodaházak kö-
zött. Sajnos hamarosan vissza kellett
indulnunk Marienbergbe, de biztos
vagyok benne, hogy Frankfurt életre
szóló élményt jelentett mindannyi-
unk számára. Csütörtökünket egy
nagyobb prezentáció kidolgozásával
töltöttük: filmet, plakátot vagy kvízt
kellett szerkesztenünk olyan témák-
ról, mint a divat, a fukushimai atom-
katasztrófa, a sport és a kultúra. A
felkészülés egész nap tartott, a fel-
adatok közben pedig egyre jobban
összekovácsolódtunk a török és né-
met tanulókkal. Az esti szabadidõt

általában sétával, bowlingozással és
beszélgetéssel töltöttük, persze nem
feledkeztünk meg szeretteinkrõl
sem, így szinte mindegyik boltba be-
tértünk csoki - és italkülönlegessé-
gekért. A városban tett séták alkal-
mával láthattuk, hogy élik a marien-
bergi emberek mindennapi életüket:
a kisváros végtelenül nyugodt és
tiszta utcái tipikus német hangulatot
árasztottak, a lakosok barátságosan
viselkedtek. 

Az idõ sajnos hamar elrepült,
szempillantás alatt elérkezett a
péntek, az utolsó, ott töltött dél-
elõtt. Bemutattuk a csütörtökön
készült elõadásainkat, és egy utol-
só összegzõ beszélgetéssel elbú-
csúztunk egymástól. Nem fér hoz-
zá kétség, hogy ez a szûk hét min-
denki számára felejthetetlen lesz,
hiszen nagyon jól éreztük magun-
kat, a jókedv mellett pedig új bará-
tokat is szerezhettünk.

Szatai Evelin 10.E

Már a múlt héten elkezdõdtek és
ezen a héten befejezõdtek az édes-
anyákat köszöntõ ünnepségek a
Rozgonyi Óvodában. 

Óvó nénijük segítségével nagy iz-
galommal készítették ajándékaikat
az apróságok, s nap mint nap gyako-
rolták versikéiket, dalaikat. Megható
mûsorukat könnyes szemmel fogad-
ták az édesanyák és a nagymamák.

B.E.

KKaallaannddoozzóó
bbaatttthhyyáánnyyssookk -
MMaarriieennbbeerrgg 22001111

JJóóttéékkoonnyyssáággii 
eesstteett aaddttaakk 
aa kkõõrröössiisseekk

AAnnyyáákk NNaappjjaa 
aazz oovviibbaann
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki az épített
és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 52/2003. (X. 1.)
sz. önkormányzati rendelet szerinti támogatás elnyerésére. A támogatásra
rendelkezésre álló keretösszeg 2011. évben 5 millió Ft.

A támogatás célja a Nagykanizsa városképét meghatározó épített értékek
megmentése, azok felújítása, restaurálása. A támogatásra az épületek, építmé-
nyek tulajdonosai és használói pályázhatnak.

A részletes pályázati feltételeket Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyû-
lésének az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló
52/2003. (X. 1.) számú rendelete tartalmazza, amelyet a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Csoportjánál (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15. a.) lehet be-
szerezni ügyfélfogadási napokon (hétfõ, szerda, péntek). Megtalálható még a
www.nagykanizsa.hu honlapon is.

A pályázaton résztvevõknek a közpénzekbõl nyújtott támogatások átlátható-
ságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény elõírásainak megfelelõen nyilatko-
zatot kell tenniük, melyhez a szükséges nyomtatványok szintén a fenti helye-
ken hozzáférhetõk.

A pályázatokat 2011. augusztus 10-ig lehet beküldeni, vagy személyesen be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoportjához. Kizárólag zárt borí-
tékban beküldött vagy benyújtott pályázatok vesznek részt az elbírálásban. A
borítékra kérjük ráírni: Helyi értékvédelem támogatása 2011.

A kiíró a beérkezõ pályázatokat a 2011. szeptemberi soros Városfejlesztési-
és Üzemeltetési Bizottság  ülésen bírálja el 2011. szeptember 30-ig.

PPáállyyáázzaatt hheellyyii éérrttéékkeekk vvééddeellmméérree

Ezúton tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát 2011. május 13-14.
között megrendezésre kerülõ Város Napja-Thúry György Históriás Napok
rendezvénysorozat idején az alábbi útlezárások és forgalomkorlátozások
várhatóak:

Május 12. (csütörtök) 06.00 - május 15. (vasárnap) 12.00-ig parkolási
tilalom lesz érvényben a Vasemberház udvarán és a régi piactér területén.

Május 13. (péntek) 05.00-tól május 15. (vasárnap) 02.00-ig útlezárás lesz
érvényben a megfelelõ menekülési útvonalak biztosítása miatt a Zárda utca tel-
jes a térrel határos szakaszán.

Május 14. (szombat) 9.45-11.00-ig (a felvonulás és a zászlófelvonás idejére)
a 74-es Fõ út, Zárda utca és a Deák Ferenc tér keleti végéig tartó szakasza men-
tén ideiglenes-szakaszos útlezárás lesz érvényben.

Május 14. (szombat) 21.45-22.15 között az Erzsébet tér déli oldalán a Zárda
utcától az Ady utcáig a tûzijáték idejére.

A Zala Volán ZRt-tõl kapott információk alapján a buszforgalom az
alábbiak szerint változik:

2011. május 14-én (szombat) 9.45 -10.45 óra között ünnepi felvonulás miatt
lezárásra kerül a Fõ út: Király úti körforgalom - Sugár út - Csengery út közöt-
ti szakasza, illetve a Csengery út - Zrínyi út - Fõ út közötti szakasza.

A helyi- és helyközi járatok közlekedése ezen idõ alatt kerülõ útvonalon
történik, kimarad a járatok menetrendjében szereplõ Dél-Zalai, Deák téri,
Eötvös téri autóbusz megállóhely.

- Nyugati irányból: ...Király úti körforgalom - Zrínyi úti ideiglenes megálló
- Ady E. út - Kisfaludy út - Kórház utca - Eötvös tér

- Keleti irányból: ...Deák tér - Sugár út - Rozgonyi utca 1. - Király úti kör-
forgalom...

A kerülõ útvonal az alábbi jelzésû járatokat érinti: 
6-os: Városkaputól indul: 9.30, 10.30, 6-os: Rozmaring utcától indul: 9.55,

6/A: Kiskanizsa temetõtõl indul: 9.30, 6/C Városkaputól indul: 9.55, 10.25, 6/C
Kalmár utcától indul: 9.40, 10.10, 10.40, 8: Szentendrey Edgár utcától indul:
9.50, 10: Kalmár utcától indul: 10.05, 10.35, 10: Bagolától indul: 10.30, 18:
Kalmár utcától indul: 9.45, 10.25, 10.45, 18: Vasutállomástól indul: 9.25,9.55,
10.45, A 18-as járat útvonala: 1.sz. Posta megálló után- zrinyi úti megálló,
20/Y: Kalmár utcától indul: 10.15, C3: TESCO-tól indul: 10.00, C3:
Autóbuszállomástól indul: 10.30.

VVáárrooss nnaappii úúttlleezzáárráássookk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázati kiírása az önkor-
mányzat tulajdonában álló, volt Olajbányász Sporttelep bérleti szerzõdés kere-
tében történõ üzemeltetése tárgyában megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu
honlapon a Felhívások menüpont alatt, illetve igényelhetõ a Nagykanizsa Va-
gyongazdálkodási és Szolgáltató ZRt. irodájában. (Nk., Garay u. 21, tel.:
93/311-241)

PPáállyyáázzaatt OOllaajjbbáánnyyáásszz SSppoorrtttteelleepp bbéérrlleettéérree

KKEEDDVVEESS BBAATTTTHHYYÁÁNNYYSS,,
LLAANNDDLLEERROOSS,, IIRRÁÁNNYYIISS ÖÖRREEGGDDIIÁÁKK!!

Szeretettel várunk a 2. ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓNKRA
a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumba

IDÕPONT: 2011. JÚNIUS 4., SZOMBAT

PROGRAMOK:
10.00 óra, HSMK: 
Jelenlegi diákjaink kulturális kavalkádja: „BLG-én”
13.30 óra: BLG-udvar: 
Öregdiák – jelenlegi diák focimeccs
14.30 óra: BLG-kisaula: 
Az öregdiákok ünnepélyes köszöntése
14.45 óra: Dr. Czeglédy Ferencné Nyelvi Terem avatása
15.00 óra: Harkány László Magyar Elõadó avatása
15.30 - 16.15 óra: Nosztalgia órák: „Az élet nagy tanítása”
Tanórát tart: dr. Márkus Ferenc, Szalay István, Szebenyi Mária, 
Prof. Dr. Kovács László. Részvételi szándékod jelezd a www.blg.hu 
honlapunkon! Részvételi lehetõség az egyes órákon csak 30-30 fõ 
részére adódik. „Legyen úgy, mint régen volt!”
16.30 óra, BLG-osztálytermek:
Osztályfõnöki órák (akiknek osztálytalálkozójuk is van)
16.30 óra, BLG-nagyaula:
Színes, szélesvásznú filmvetítés audiovizuális emlékgyûjtésünkbõl
16.30 óra, BLG - 12.A:
„Mesélj el egy történetet diákmúltadból a jövõnek!” – program 
azoknak, akiknek nincs osztálytalálkozója
19.30 óra, BLG-menza: 
Vacsora (2500 Ft/fõ) + Pohárköszöntõ!
Menü: Landler-Irányi-leves, Batthyány-szelet, hamuban sült 
pogácsa, kanizsai friss víz  + BLG - büfé lesz!

Kérjük, az osztályok és az egyéni résztvevõk jelezzék részvételi
szándékukat és pontos vacsoraigényüket legkésõbb 2011. május 27-ig
az Öregdiák Találkozó hivatalos e-mail címén: talalkozo@blg.hu  A
befizetés a helyszínen történik.

FFoorrggaalloommkkoorrllááttoozzááss aa ZZrríínnyyii - TTeelleekkii
uuttccáákk öösssszzeekkööttééssee mmiiaatttt

A jövõ héttõl, azaz 2011. május 16-tól ideiglenes forgalomkorlá-
tozásra, forgalmirend változásra lehet számítani a Zrínyi u. – Te-
leki u. összekötés kivitelezési munkálatai alatt.

Az építési munkák a Közlekedési Hatóság által elfogadásra került
két ütemû forgalomterelés 1/2-es üteme szerint folytatódnak 2011.
május 16-tól.  A Zrínyi Miklós - Katona József utca csomópontja át-
építésre kerül körforgalmú rendszerûvé. 

Az építkezés alatt az alábbi forgalmirend változásra lehet szá-
mítani a csomópontban:

a Zrínyi Miklós utca a Batthyány utcától a Katona J. u. felé egy-
irányúvá válik.

a Katona József utca a Felsõvárosi templom felõl a Zrínyi u. fe-
lé, valamint a Bajza u. felõl zsákutcaként üzemel.

A HSMK elõtti parkoló megközelítése a Katona J. u. felõl elzá-
rásra kerül. A parkoló új egyirányú bejáratot kap a Fõ utca felöl. A par-
kolót elhagyni a Templom északi oldalán lévõ egyirányúsított úton le-
het a Deák tér felé.

A Kórház utca területén Teleki u. keresztezõdésében az elbontott
épületek helyén megkezdõdik a körforgalom építése a forgalmi rend
megváltoztatása nélkül. A jelzõlámpás csomópont zavartalanul üze-
mel tovább.
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Újabb gyûjteményt tekinthet-
nek meg az érdeklõdõk a HSMK
Én hobbim kiállításán, melynek
keretében Kovács Béla virágokat
és állatokat ábrázoló bélyegrit-
kaságait állítja közszemlére.

A bélyeggyûjtés bizonyára so-
kak szenvedélye, Kovács Béla –
aki egyébként a Bélyeg-és Érem-
gyûjtõk oszlopos tagja is – már
1976 óta gyûjti a ritkaságokat.
Mint mondta, egy idõben csak
szalvétákat rakott félre, aztán
visszatért gyerekkori hobbijá-

hoz, a bélyeggyûjtéshez. – Gye-
rekként volt már egy gyûjtemé-
nyem, de az idõk során sajnos el-
kallódott. Legkedvesebb bélye-
geim a légiposta-bélyegek, vala-
mint az angol gyarmatokat ábrá-
zolók, de az Én hobbim kiállítás-
ra most az európai flóra és fau-
na élõvilágát bemutató darabo-
kat hoztam el. Elsõsorban a gye-
rekek, a fiatalság miatt válasz-
tottam ezt a témát. Vannak olyan
sorozatok, amelyek kifejezetten
külföldi, elsõsorban angol és ju-
goszláv bélyegeket tartalmaz-

nak, ezek mellett az ötvenes évek
jellegzetesen réznyomásos da-
rabjai is megtalálhatóak a vitri-
nekben. Ez utóbbi eljárást kifeje-
zetten mûvészi célokra használ-
ták, egy rézlemez segítségével
nyomták rá a mintát a finom pa-
pírra. – mesélt féltett kincseirõl
Kovács Béla. Hozzátette, szeret-
né, ha unokái továbbvinnék ezt a
szép hobbit. A gyûjteményt bárki
megtekintheti május huszadiká-
ig.

Z.A.

KKaanniizzssaa –– SSzzíínneess 2011. május 12.12

Május 13. 18 óra 
TESTVÉRVÁROSI MÛVÉSZTELEP
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Dr. Herbert Kranzein -
Pucheim város polgármestere
Megtekinthetõ: június 10-ig

Május 15. 19 óra
Fenyõ - Tasnádi: MADE IN
HUNGARIA - musical

A Roxinház (Kaposvár) elõadása
Belépõdíj: I. hely 2000 Ft, II. hely 1500
Ft, pótszék 1000 Ft

Május 19. 
10 óra 
BÚGÓCSIGA - mondókás foglalkozás
félévestõl 5 éves korig. 
10.45 óra
KEREKÍTÕ - mondókás foglalkozás 0-
3 éveseknek. Vezeti: Törekyné Nagy
Zsuzsanna zenepedagógus
Belépõdíj: 500 Ft/család

Május 23. 15 óra
Az én hobbim sorozat keretében
„FÁBÓL KÉSZÜLT REPÜLÕK”
Horváth Károly munkáinak bemutatása
Megnyitja: Horváth Balogh Attila
Megtekinthetõ: június 10-ig

Május 23. 19 óra
AZ IL MOSAICO Ifjúsági Szimfoni-
kus Zenekar (Wattwil, Svájc) hangverse-
nye. Karmester: Hermann Ostendarp
Közremûködik: a Strém Kálmán Ifjúsági
Vonószenekar (Nagykanizsa) (Zenekar-
vezetõ: Jakobovics Árpád)
Belépõdíj: 800 Ft. Szervezõ: a Strém
Kálmán Ifjúsági Vonószenekar és a Ka-
nizsai Kulturális Központ

VARÁZSLATOS INDIA
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet kiállítása. Megtekinthetõ: június
11-ig
TAVASZI SZIMFÓNIA
Z. Soós István kiállítása. Megtekinthetõ:
szeptember 10-ig 

Május 13.
"GYEREK MÉG AZ IDÕ"

Magyar Plakát Ház
Mesevilág - Faltisz Alexandra grafikus-
mûvész kiállítása
Képzõmûvészetek Háza
9 óra 
Tûzmadár Táncszínház
11 óra
Koncert gyermekeknek
Közremûködnek a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem hallgatói.
14 óra 
Mindigfutó Benvenuto
A Vabababa Társulat mesejátéka Gianni
Rodari meséje nyomán

Május 18. 14 óra
„AZ ÉN ISKOLÁM”
Rajzpályázat kiállítás megnyitó ünnep-
sége
Megtekinthetõ: június 17-ig

Az est háziasszonya Debreceni
Zita volt, s a zsûri olyan közismert
személyiségekbõl állt, mint Anthony
Barlow, a Budnight tulajdonosa,

Alexis Fernandez, a Bad Boyz tán-
cosa, Juhász Péter párizsi divatfo-
tós, Nagy Adrienn énekesnõ,
Somoskuti Adrienn, a Brázia üzlet-

vezetõje valamint Keserû Nóra, a
Fõiskolák Szépe 2010 gyõztese. Ter-
mészetesen két helyi zsûritag, Pász-
tor András, a Zalai Hírlap Nagyka-
nizsai Kirendeltség vezetõje és Dr.
Birkner Zoltán kampusz igazgató is
helyet foglaltak az ítészek között.

A lányok elõször a Brázia rövid
ruháiban, majd fürdõruhában mu-
tathatták meg szépségüket, a fiúk
pedig alsónadrágban „érkeztek”.
Míg a zsûri visszavonult dönteni,
Nagy Adrienn, a 2010-es év felfe-
dezettje szórakoztatta a közönsé-
get saját dalaival, melyek között a
Szinglik éjszakája címû új magyar
filmvígjáték betétdala is szerepelt. 

Az est eredményeként a PEN
Szépe végül Bajsz Melinda, míg a
PEN Mr. College-a Bársony Dávid
lett. A lányoknál II. helyezést ért el
Mihályi Rita, III. lett Ozvald Sza-
bina. A fiúknál Ihász Zoltán ért el
II. helyezést. Ez alapján a pénteki
budapesti elõválogatóba jutottak:
Bajsz Melinda, Bársony Dávid és
Ihász Zoltán.

K.H.

PPEENN SSzzééppee ééss MMrr.. CCoolllleeggee 22001111..

Jó hangulatban zajlott a Budnight Rendezvényszervezõ cég és a
PEN közös szervezésében a Fõiskolák Szépe és Mr. College Országos
Felsõoktatási Szépségverseny elõválogatója a PEN-en, ahol 9 induló
– Bajsz Melinda, Gerzsenyi Enikõ, Illés Petra, Mihályi Rita, Ozvald
Szabina, Bársony Dávid, Hévézi Sándor, Ihász Zoltán és Nyitrai Gergõ
– méretette meg magát a Budapesti döntõbe való jutásért és az érté-
kes nyereményekért.
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ÁÁllllaattookk,, nnöövvéénnyyeekk aa bbééllyyeeggeekkeenn

Ágnes Golenya kiállítással
egybekötött elõadásán és könyv-
bemutatóján vehettek részt az
érdeklõdõk a Honvéd Kaszinó-
ban. 

A prezentáció a Táltosok bar-
langjától a Dél keresztjéig – dél-
amerikai utazás térben és idõben
– címet kapta, amelybe Ágnes
Golenya többek között perui,
ecuadori és bolíviai utazásainak

tapasztalatait sûríti. Az írónõ ed-
dig két könyvet jelentetett meg,
amelyeket õ spirituális kalandre-
génynek nevez, és az általa tett
hihetetlen felfedezésekrõl, vala-
mint Móricz János Dél-Ameriká-
ban folytatott kutatásairól szól.
Ágnes Golenya szerint a tudo-
mány és a lexikális tudás mit sem
ér, ha nem nyitjuk meg a szívün-
ket az isteni tapasztalásnak. Elõ-
adásában elsõsorban azt fejtette

ki, hogy Dél-Amerika különféle
õsi kultúrái rokonságot mutatnak
az õsi Mezopotámiával és Egyip-
tommal, és egy, az õsidõkben be-
következõ kataklizma túlélõi üze-
netet hagytak a ma embere szá-
mára. Az elõadás után meg lehe-
tett tekinteni a perui tájakat, em-
bereket, arcokat ábrázoló fotókat
is.

Z.A.

DDééll-AAmmeerriikkaa ssppiirriittuuáálliiss sszzeemmmmeell
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Horoszkóp

Ne engedjen a kísértésnek, ha elhatározta a
fogyókúrázást, tartsa is be. A mértéktelen
étel-italfogyasztás ugyanis testileg és lelkileg
is megviseli. A Hold nemcsak ebben, hanem
lakásgondjai megoldásában is segíteni fog.

Ha teheti, elalvás elõtt üldögéljen néhány
percet a szabad levegõn, mert a Hold meg-
nyugtatja, és alkotómunkára ösztönzi. Bará-
tai olyan kiskapukat tárnak fel, amelyek
elõsegítik munkahelyi érvényesülését.

Lehetõleg csak egy dologra koncentráljon,
mert a héten összejön minden tennivalója. Ne
legyen elégedetlen a teljesítményével, néha pi-
henjen is. Gondjai megoldásában döntõ szere-
pet játszanak ezekben a napokban a barátságok. 

Fellélegezhet egy kicsit, és több mindent
megengedhet magának, mert felfelé ível
szerencsecsillaga. Jobb idõbeosztással vég-
re befejezheti mindazokat a feladatait,
amelyekhez nehezen fogott hozzá eddig. 

Az új munkahely keresés levertté teszi a
napokban. De ne aggódjon, mert a csillagok
azt mutatják, hogy az új helyen új szerelem
várja. Egyéniségének varázsával nemcsak a
munkatársai szívébe lopja be magát.

Váratlan események változtathatják meg a ter-
veit. A Plútó hatására a kínálkozó lehetõségek
közül nehezen tud dönteni, de végül módosítja
korábbi elhatározását. Romantikus hangulatot
teremt otthon, és átadja magát a pihenésnek.

Akár egy sportoló, vakmerõen méri össze ere-
jét másokéval. AHold hatására olyan energiák
szabadulnak fel önben, amelyek képessé teszik
nagy tervek véghezvitelére. A magánéletében
azonban csendesebb napokra számíthat.

Gyerekes elfoglaltságokon töri a fejét, új
környezetre, új barátokra vágyakozik. Ele-
ge lett az íratlan társadalmi szabályokból,
és mindenféle kötöttségbõl. A lázadozás
helyett változtasson gyökeresen az életén.

Váratlan, ám kellemes élményben lehet ré-
sze, ami miatt akár meggondolatlan lépése-
ket is tehet. Érzelmi életét a Vénusz irányít-
ja, ha változást akar, nyugodtan játsszon a
tûzzel, úgysem égeti meg magát.

Nem biztos, hogy ki is kell mondania mind-
azt a párjának, amit gondol róla. Eredménye
úgysem lesz, csak felkorbácsolja az indulata-
it, és tovább tart a mosolyszünet. Végezze to-
vább úgy a házimunkát, mint korábban.

Sportoljon rendszeresebben. A kezdeti
sikerek után megnõ az önbizalma és ma-
gabiztosabbnak is érzi magát. Ha türel-
metlensége miatt megbántotta a kedve-
sét, engesztelje ki minél hamarabb.

Aszakmai célok, és a munkahelyi elõmenete-
le foglalkoztatja nap, mint nap. Észre sem ve-
szi, hogy a párja romantikára, kedvességre vá-
gyik. Mivel valójában ön is erre vágyik,
mondja ki a kívánságát, és teljesülni fog.

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

SMS 
szám:
06-30/

4-956-956

Az Ön
rádiója
FM 95,6

MHz
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Tud ennél jobbat? Részletek:

http://koltozz.be/nagykanizsa/cs
a n y i - l a s z l o - u t c a - 1 2 - h 11 6 9
(7380K)

Vonyarcvashegyen nyaraló el-
adó vagy kiadó! Érdeklõdni:
06/30-971-5120 (7382K)

Miklósfán a Szentendrei úton
800 négyszögöl közmûvesített tel-
ken 58 m2-es bontásra ítélt ház el-
adó. Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
0630/621-4117 (7383K)

Garay utcában I. emeleti, felújí-
tott, egyedi fûtéses, két szobás, er-
kélyes lakás eladó. Alacsony kö-
zös költség. Érd.: 0630/238-7469
(18 óra után) (7384K)

Belvárosban az Ady út elején
egy szoba + amerikai konyhás fel-
újított, egyedi fûtéses lakás ala-
csony rezsivel eladó. Tel.:
0630/414-1089 (7388K)

Nk-án a belvároshoz közeli 44
m2-es, másfél szobás, földszinti,
gázas, felújított önkormányzati la-
kásomat elcserélném belvárosi
egyszobás gázas önkormányzatira.
Érd.: 0630/958-7390 (7389K)

Nk-án a Munkás utcában egye-
di gázas, két szobás, jó állapotú,
alacsony közös költségû lakás el-
adó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
0630/587-9990 (7390K)

Nk-án az Erdész utcában föld-
szinti, 38 m2-es, egy szobás, egye-
di gázas lakás eladó. Irányár: 5

millió Ft. Érd.: 0620/257-9188,
0630/623-6346 (7391K)

Nk-Palinban csendes helyen
ház, szép telekkel eladó. Érd.:
0630/392-9086 (7392K)

Nk-án a Bedõ Albert úti garázsso-
ron 20 m2-es garázs hosszú távra ki-
adó. Érd.: 0630/998-4269 (7393K)

Masszázs a nagykanizsai Uszo-
dában! (A szolgáltatás belépõjegy
nélkül is igénybe vehetõ.) Szolgál-
tatások: alakformáló-, talp-, egyéb
masszázs, fényterápia, méregtele-
nítés, stb. Hívásra házhoz is me-
gyek. Érdeklõdni és bejelentkezni:
a +3630/481-2323 telefonszámon
lehet. (6273K)

Matematikai és közgazdasági
tárgyakból különóra és vizsgára
felkészítés felsõfokon Nagykani-
zsán. Reál felsõoktatásban tovább-
tanuló érettségizõknek egyetemi
szintre hozó felkészítés matekból,
májustól. Tel.: 0630/668-6307
(7385K) 

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620/510-2723 (7386K)

Készpénzért vásárolok köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tár-
gyakat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7362K)

Eladó nagyteljesítményû, hor-
dozható, vadonatúj háztartási gõz-
tisztító (MODELL: SC-238 HO).
Ugyanitt alig hordott, 42-es mére-
tû bõr, fiú bakancs. Érd.:
0693/315-559 (este) (7387K)

59/160/58 elvált hölgy olyan
társat keres, akinek nincs káros

szenvedélye. Pontos címeket és le-
veleket a Szerkesztõségbe „Tuli-
pán” jeligére kérek  (7394K)

Élettársi kapcsolatra keresek
nagykanizsai, karcsú vagy ará-
nyos, jó alakú, ápolt, házias, nem
dohányzó, kedves, 40-57 év közöt-
ti hölgyet. Leveleket a Szerkesztõ-
ségbe „Társ mindenben” jeligére
kérek. (7395K)

NNaaggyy eellõõrreellééppééss:: mmeeggvvaann aazz ööttööddiikk hheellyy 
Kecskeméti KC – Kanizsai

Vadmacskák SE  54-75 (10-28,
13-18, 19-14, 12-15)

Amatõr NB I nõi kosárlabda-
mérkõzés, rájátszás az 5. helyért,
2. találkozó. Kecskemét, 200 nézõ.
Vezette: Rácz, Kapusi.

Kanizsa: Fekete Cs. (20), Fuisz
(21/3), Olasz A. (1), Jurkó (2),
Jagarics (6). Csere: Hegyi (10/6),
Oros (2), Kiss V. (11), Rajkai (2),
Kovács K. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Az ötödik helyen végzett: Kani-
zsai Vadmacskák SE (136-118)

Nagyon koncentráltan kezdte a

mérkõzést a Vadmacskák együtte-
se, ami a pontos dobásokban és a
remek védekezésben is megmutat-
kozott. A hazai csapat elsõ pontja-
ira az 5. percig kellett várni, így a
negyed végére Fuisz Viktória, Fe-
kete Csilla és Kiss Virág kosarai
18 pontos vezetést eredményeztek.
A második negyedben is jól lepat-
tanóztak a vendégek, s félidõre to-
vább sikerült növelni elõnyüket.

Nagyszünet után a hazai csapat
felzárkózott 13 pontra, de Hegyi
Vivien és Kiss  tettek arról, hogy a
nagykanizsaiak tisztes távolban le-

gyenek vendéglátójuktól. Az utol-
só negyedet is a Kanizsa kezdte
jobban, az elemében lévõ Hegyi,
valamint Oros Laura pontjaival új-
fent 20 pont fölötti  lett a különb-
ség a két csapat között, ami meg is
maradt a találkozó végéig.

Gábor Erzsébet: „Dicséret illeti
fiatal csapatunkat, akik a tavalyi
év után a nagyon elõkelõ ötödik
helyükkel messze várakozáson
felül szerepeltek 2010/2011-es baj-
noki évadban.”

P.L.

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (8.) – Bogád SE
(16.) 3-0 (1-0)

NB III Dráva csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 25. forduló. Nagy-
kanizsa, 200 nézõ. G.: Szép D.
(36.), Szõke Á. (79.), Rubens

(87.). Kiállítva: Harcz I. (72.) 
NTE 1866: Markek T. - Boros Z.,

Pozsgai, Cserfõ, Szép D. - Ujvári
(Kisharmadás, 82.), Nagy T., Rácz
Sz., Budai L. (Rubens, 78.) - Cs.
Horváth G., Luiz Fernando (Szõke
Á., 71.). Vezetõedzõ: Koller Zoltán.

Elsõ gólosok az NB III-as NTE-
ben: Szép Dávid és a brazil Rubens.

Koller Zoltán: „Nyílt mérkõzésen
egy jól játszó vendégcsapat ellen na-
gyon értékes 3 pontot szereztünk. A
csapat összes tagja mindent megtett a
gyõzelem érdekében, több játékos is
átlagon felüli teljesítményt nyújtott.”

P.L.

AA sseerreegghhaajjttóó iiss kkiippiippáállvvaa

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. május 17-tõl a Családtámo-
gatási és Szociális Ellátási Iroda ügyfélszolgálati tevékenysége
Nagykanizsán megszûnik. 

ÜGYEIKET INTÉZHETIK:

- Nagykanizsán, a Zala Megyei Kormányhivatal Integrált Kor-
mányzati Ügyfélszolgálatán a Fõ u. 24. szám alatt, a Munkaügyi
Központ Kirendeltségének épületében. A Kormányablakban úgyneve-
zett ügyindítás történik, ami azt jelenti, hogy a helyszínen átveszik az
anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély és a
gyermeknevelési támogatás igényléséhez szükséges iratokat és azokat
továbbítják a Magyar Államkincstárhoz.

- Zalaegerszegen, a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgató-
ság Családtámogatási Ügyfélszolgálatán (Zalaegerszeg, Virág B. u.
5/b.) hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8-12 óráig, szerda: 8-12 és 13-18
óráig.

- Telefonon a Magyar Államkincstár által mûködtetett Call Cente-
ren keresztül 0630/344-0045, 0670/460-9005, 0620/881-9535, vala-
mint a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság 0692/503-
100-as telefonszámán.

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága

MMeeggsszzûûnniikk aa CCssaallááddttáámmooggaattáássii 
ééss SSzzoocciiáálliiss EEllllááttáássii IIrrooddaa

BOCI Travel Budafok-Csepel
(21.) – Kanizsa KK DKG-EAST
(17.) 71-88 (20-26, 19-20, 15-17,
17-25). NB I B férfi kosárlabda-
mérkõzés, rájátszás a 17-24. helyért,
5. forduló. Budapest, 50 nézõ. Ve-
zette: dr. Szakáll, Válé. Kanizsa KK
DKG-EAST: Tóth O. (6), Balogh L.
(7/3), Beck (5/3), Murvai (6), Hoff-
mann (20/3). Cserék: Kovács D.
(14), Stárics (11), Zsámár K. (18),
Klír (1). Edzõ: Farkas László.

A dobó-százalékokban egetverõ
különbség nem volt a két együttes
között, viszont a fõvárosiak 13 szer-
zett labdájával szemben 19 kanizsai
állt a statisztikákban, illetve sokat
sejtetõ adat, hogy a dél-zalaiak majd'
tízzel kevesebb labdaeladással gaz-
dálkodhattak, lepattanózásban pedig
48:37-es adat volt a Kanizsa KK ja-
vára. A végeredmény így nagykani-
zsai siker, csak kár, hogy mindez a
hátsó régióban történik. 

P.L.

SSiikkeerr aa ffõõvváárrooss 
ddééllii sszzeegglleettéébbeenn
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Egyed Zsanett, a Kanizsai Bir-
kózó SE korosztályos reménysé-
ge továbbra is tartja remek for-
máját, hiszen a szigetszentmik-
lósi válogatót is megnyerte 46
kg-os súlycsoportjában.

A második fordulóban is gyõz-
tes sportolónak így a harmadik
megmérettetés már szinte rutin-
munkának is számíthatott, ennél
azonban jóval többrõl lehet szó.

Az ifjúsági korosztályban ser-
dülõként birkózó kanizsai tehet-
ség ugyanis ezzel a korcsoportos
világeseményekre is jogot szerez-
het.

A feltételes mód nem véletlen,
hiszen a válogatottnál még nem
voltak teljesen letisztázottak a ke-
rethirdetési kitételek és feltételek.
Ami biztos, hogy az Európa-baj-
nokságot augusztus 8-án Lengyel-
országban rendezik, míg a világ-

bajnokságra két héttel késõbb,
Szombathelyen kerül sor. 

Néhány hónapja nem véletlenül
említettük Zsanett teljesítményé-
vel kapcsolatban a szombathelyi
esélyeket, kérdés, van-e abban lo-
gika, ha az Eb-re nem õt nevezik,
a világbajnokságon miért õt indí-
tanák. Ezen eredmények után a
kanizsai kiválóság a kaposvári
válogatóján is bizonyított párhar-
cában, vagyis végül háromból
három siker lett a mérlege.

P.L.

Másfélszáz találkozóval a
hátuk mögött

A közel évtizedesre nyúló ha-
gyománnyal rendelkezõ nagykani-
zsai városi kosárlabda bajnokság
küzdelmei értek véget a közel-
múltban, tájékoztatta lapunkat
Silló Zsolt a szervezõk részérõl. A
majd 150 mérkõzést felölelõ
2010/11-es sorozatban a gyõzel-
met a KO (Drink) System együtte-
se szerezte meg a GE, valamint a
Betonkocka csapatai elõtt. A torna
során szerepeltek közül a legidõ-
sebb játékos Sajni Árpád, míg a
legfiatalabb a maga 13 évével Lo-
vas Dávid volt.

Szerepcsere a kézilabdázóknál
Nagykanizsai Izzó SE (12.) –

Vasas-ASI  (6.) 40-37 (19-20)
NB I B Nyugati csoport nõi

kézilabda-mérkõzés, elõrehozott
találkozó a 26. fordulóból.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Porogi, Tobiás.  Izzó SE:
Hrankai - Nagy R. 7, Gácser 9,
László R. 5, Pintér K. 2, Mátyás
A. 14/7, Gyánó K. Csere: Takács
A. 2, Papp Zs. 1. Edzõ: Gódor
Mihály. 

A vendégcsapat lendületes já-
tékkal indította a találkozót, így az
5. percben 2-6, a 11.-ben  5-10
volt az állás a javukra. A vendég-
látók mintha ezt követõen kaptak
volna észbe, de Gyánó Kinga az
elsõ félidõ derekán súlyos sérülést
szenvedett, ami kissé tán meg is
fogta a hazaiakat. (Mint késõbb
kiderült, a szélsõ bal kézfejében
törött el egy csont egy szerencsét-
len ütközés következtében. A kézi-
labdázótól megtudtuk, egyelõre
gipszsínt kapott a kezére, s a jövõ
héten lesz rajta már  az úgyneve-
zett sport-gipsz...). A félidõ végére
így is szoros lett az állás, ami meg-
felelõ elrugaszkodási alap volt a
továbbiakra.

A második félidõben aztán fej-
fej mellett haladtak az együttesek,
majd az 50. perctõl fokozatosan
elhúztak a kanizsaiak, az 55.-ben
pedig már tekintélyes is volt a 37-
33. Az Izzó végül gyõzött a rutin-
jával, viszont a teljes képhez az is
hozzátartozik, hogy a védekezé-
sükben voltak hiányosságok. 

A sikerrel vett találkozó  záró-
akkordjaként a közönség vastaps-
sal köszönt el a hazai csapattól...

A férfiaknál már nem mentek
ilyen jól a dolgok, hiszen a Nagy-
kanizsai Izzó SE hazai környezet-
ben kapott ki az NB II Dél-nyuga-
ti csoportjának felsõházi rájátszá-
sában a Szigetvári KSE gárdájától
29-26-ra.

Egyéniben a legértékesebb
nagykanizsai eredmények így ala-
kultak: a lányoknál 3. helyen vég-

zett Flumbort Sára, 6. lett Erdélyi
Vanessza, míg a fiúknál Farkas
Márton került az elsõ tízbe, õ 8.
helyezett lett.

A csapatbajnokságban a férfi
kardozóknál 11 csapat indult és az
NTE két egységet is kiállított. A
Nagykanizsai TE I csapat tagjai
Farkas Márton, Abay-Nemes
Ádám, Balogh Ádám, Bécsi Bá-
lint, míg az NTE II-t Horváth Már-
ton, Milassin Mór, Szamosi Ri-
chárd és Gáspár Péter alkotta.

Az NTE II együttese a nyolcba
jutásért a BSE-tõl vereséget szen-
vedett, és a 9. helyen végzett. Az
NTE I a négybe jutásért az UTE I

ellen kezdett és kikapott 45-28-ra.
Az 5-6-ba jutásért a Vasas SC I

következett és a kanizsaiak nyer-

tek is 45-36-ra. Az 5. helyért a
Kertváros SE ellen nem sikerült
gyõzniük, ezzel az NTE I fiú kard-
csapata a 6., még pontszezõ helyet
szerezte meg.

A lány kardozóknál hét csapat
indult. Az NTE a BSE ellen kez-
dett és nyert 45-18-ra, amivel a
négy közé került. Az elõdöntõt a
GEAC ellen vívták a lányok és
Flumbort Sára vezetésével ismét
nyertek 45-42-re úgy, hogy az el-
lenfél már vezetett 40-30-ra is.
Flumbort befejezõ emberként 45-
42-re hozta a találkozót, így finálét
vívhatott a nagykanizsai csapat.

A magyar bajnoki döntõben a
BVSC csapatával mérkõzött a
Nagykanizsai TE 1866 csapata. A
kanizsaiak végül alulmaradtak 45-
22-re, így Flumbort, Erdélyi, Má-
dé trió ezüstérmes lett.

Végeredmény – nõi kardcsapat:
1. BVSC, 2. NTE 1866 (Flumbort
Sára, Erdélyi Vanessza, Mádé Ré-
ka), 3. GEAC.

P.L.

Az olaszországi Lignano adott
otthont a cselgáncs junior Euró-
pa-kupa válogató körversenynek,
melyen a nõi válogatottban a 70
kg-os  Mihovics Szabina a magyar
színek mellett természetesen
nagykanizsai klubját is képviselte. 

A húsz fõs létszámú mezõnyben
az NTE judokája, Szabina elsõ
meccsét azzal a brazil lánnyal
kezdte, aki végül megnyerte a
súlycsoport küzdelmeit. A dél-
amerikai folyamatosan térdelõ
válldobással kísérletezett, Szabina
azonban védte ezeket, de nem for-

dította a maga hasznára ezeket a
rontott indításokat, passzívnak
ítélték és négy intéssel leléptették.

Ezzel már csak a vigaszágon volt
lehetõsége a további küzdelmekre,
melyen egy kazah ellenféllel kez-
dett, akit kedvenc technikájával
gyõzött le. Harmadik mérkõzését
svéddel vívta a kanizsai dzsúdós,
akit dobással és leszorítással vert
meg, s utána egy litvánt is hasonló
technikával múlt felül.

Mihovics Szabina ezzel a soro-
zatával a harmadik helyért mehe-
tett, amit végül lengyel ellenfelé-
nek sikerült megszereznie. A kani-

zsai cselgáncsos az ötödik, még
pontszerzõ helyen végzett úgy,
hogy Szabina két éve nem indult
ilyen nívójú versenyen.

Edzõje, Mester Józsefné így ér-
tékelt: „Kezdetnek jó az elért ered-
mény Szabinától, anyagilag vi-
szont kérdés, hogy így meddig tud-
ja a kanizsai szakosztály finanszí-
rozni ezeket a válogató versenye-
ket, esetleg az Európa-bajnoksá-
got, világbajnokságot, hiszen a ha-
zai szövetség érem nélkül nem áll-
ja a költségeket...”

P.L.

MMáássooddiikk aazz NNTTEE kkaarrddccssaappaattaa 

A Nagykanizsai TE 1866 vívói legutóbb a gyermek korcsoportos
kard magyar bajnokságon indultak. A kanizsaiaktól nõi kardban
Flumbort Sára, Erdélyi Vanessza, Mádé Réka, míg férfi kardban Far-
kas Márton, Abay-Nemes Ádám, Balogh Ádám, Bécsi Bálint, Milassin
Mór, Szamosi Richárd, Horváth Márton, valamint Gáspár Péter lépett
pástra. 

MMáárr mmeeggtteettttee,, aammiitt kkeelllleetttt
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Bolero italpor 8 gr 50 Ft 250 Ft/kg
Orbit rágógumi 14 gr 100 Ft 7143 Ft/kg
Halls cukorka 25 gr 100 Ft 4000 Ft/kg
Teekanne tea 50 gr 395 Ft 7900 Ft/kg
Nápolyi 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Fémdobozos Ricore 200 gr 1200 Ft 6000 Ft/kg
Wiener Extra  1000 gr 1390 Ft 1390 Ft/kg
Toffifee 125 gr 380 Ft 3040 Ft/kg
Konyakmeggy 200 gr 495 Ft 2475 Ft/kg
Fehér csokoládé 100 gr 140 Ft 1400 Ft/kg
Dianás cukor 600 gr 700 Ft 1167 Ft/kg
MERCI desszert 250 gr 795 Ft 3180 Ft/kg
Medvecukor 100 gr 200 Ft 2000 Ft/kg
Rizses csokoládé 100 gr 250 Ft 2500 Ft/kg
Csokiparány 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Barackmag 500 gr 400 Ft 800 Ft/kg
Raffaello T15 150 gr 595 Ft 3967 Ft/kg
Sondey teasütemény 400 gr 250 Ft 1600 Ft/kg
Mogyorókrém 400 gr 295 Ft 738 Ft/kg
Likõrös desszert 250 gr 450 Ft 1800 Ft/kg
Mexicorn 70 gr 70 Ft 1000 Ft/kg
Doppel keksz 500 gr 330 Ft 660 Ft/kg
Paloma kávé 500 gr 795 Ft 1590 Ft/kg
Nescafe 3in1 175 gr 395 Ft 2257 Ft/kg
Kristálycukor 1 kg 290 Ft 290 Ft/kg
Liszt 1 kg 140 Ft 140 Ft/kg
“A” min. rizs 1 kg 270 Ft 270 Ft/kg
Napraforgó étolaj 1 l 400 Ft 400 Ft/l

MÁJUSI AJÁNLATUNK

Az esetleges nyomdahibákért felelõsséget nem vállalunk!

Egységár

Guinness Rekordkísérlet 
a Vezetékes Vízellátás Napja alkalmából

2011. június 08. 14.00

Helyszín: Nagykanizsa, Kanizsa Centrum 
Bevásárlóközpont 

A Magyar Víziközmû Szövetség a Vezetékes Vízellátás Napja alka-
lmából országos GUINNESS REKORDKÍSÉRLET-re tesz fel-
hívást, mely az EGYSZERRE, EGYIDÕBEN CSAPVIZET
FOGYASZTÓ LEGTÖBB EMBER CSÚCSÁT célozza meg.

Az országos kezdeményezés célja, hogy a víziközmû szolgáltató cégek meglévõ, illetve
leendõ fogyasztóinak (a felnövekvõ generációnak) felhívjuk a figyelmét a víz-, illetve
környezettudatos magatartás fontosságára, a vezetékes ivóvíz értékének megbe-
csülésére, kiváló minõségére, az emberi szervezetre gyakorolt jótékony hatására.
Továbbá az összefogás erejével szeretnénk minél szélesebb körû média-megjelenést
biztosítani a témának. 
A rekordkísérlet a 2010. évben megkezdett Csapvíz kampány folytatása, a legkedvezõbb
alkalom pedig a vezetékes ivóvíz népszerûsítésére a Vezetékes Vízellátás Napja.
Kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a víziközmû-szolgáltató társaságok és
fogyasztóik együtt, méltó módon ünnepelhessék meg a Vezetékes Vízellátás Napját.
Ez a nap olyan hétköznapi ünnep, amikor az emberiség számára fontos dolgokra
irányul a figyelem, jelentõsége tehát éppen az, hogy világszerte felhívja a figyelmet
vízbázisaink fokozott védelmére, az ivóvíz fontosságára, különleges értékére. 
Egy hosszú távon és felelõsen gondolkodó víziközmû-szolgáltató társaságnak
nem csupán szolgáltatnia kell, hanem a társadalom és a környezet iránti
felelõsségbõl is szigorúan részt kell vállalnia. 

A GUINNESS REKORD KÍSÉRLETRE JELENTKEZNI LEHET:
www.vizkincs.hu

Jelentkezés határideje: 2011. május 27.
A rekord csak az Önök aktív részvételével valósulhat meg, 

ezért sikeressége édekében minél nagyobb létszámú 
megjelenésükre számítunk!
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