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Kanizsa
Szombat délelõtt éppen 11

órára rámosolygott a napsugár
az Erzsébet térre, ahonnan útra
kelt a maszkás farsangi felvonu-
lás népes hada lovas kocsikon,
gólyalábon, gyalogosan, fúvós-
zenekar kíséretében a III. Or-
szágos Farsangi Fánkfesztivál
helyszínére.

Úgy látszik, Kámánné Szép Te-
rézia – a fõszervezõ VOKE Ko-
dály Zoltán Mûvelõdési Ház igaz-
gatónõjének – kérését nem csak a
szponzorok, hanem az égiek is
meghallgatták. Kereplõk, pattogó
ostorok és a kisbíró hangjára az
Ady utcai ablakukhoz szaladtak a
lakók, s onnan integettek az NTE
Sportcsarnokba igyekvõ népes
menetnek. A végállomáson a
maszkák – akikrõl kiderült, a mû-
velõdéséi ház Mamik csoportja
mosolygott az álarcok mögött –,
forralt borral kínálták a tömeget.
Az egész napos szórakozás után
még egy késõ esti erõpróba is vár-
ta a fánkra éhes közönséget, az ál-
arcos farsangi bál. S hogy mi tör-
ténhetett ott? A kisbíró jóslata sze-
rint szamárral is táncol ott a kecs-
ke, majom húzza a nótát, s vasvil-
lával esznek szamócát…

A lufikkal díszített sportcsar-
nokban szebbnél-szebb fánk-köl-
temények hívták fel magukra a fi-
gyelmet. A fánkhattyúk mellett
több helyen fánkot termett a fa,
így a nagyrécsei Nótás perecesek
asztalán is. A Letenyéért Közéleti
Egyesület ezüstdíszítéssel fokozta
a tíz féle fánkjuk látványát. A
VOKE Vasutas Tyúkanyói már na-
gyon várják a tavaszt, télûzõ bo-
szorkányt hoztak magukkal. Az
eszteregnyei Õszirózsa Klub
2009-ben és 2010-ben is elsõ he-
lyezést ért el a fánkfesztiválon. 

(Folytatás a 2. oldalon)

FFáánnkkoott
tteerrmmõõ ffááttóóll
aa hhaattttyyúúiigg
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Lágyabb formavilág, még ha-
bosabb, nagyszoknyás csodák,
diszkrét bolerók vagy épp a
pántnélküli megoldás jellemzik
leginkább az idei menyasszo-

nyi ruha divatot, és a teltebb
hölgyek is bújhatnak a herceg-
nõ-fazonú ruhákba a visszafo-
gottabb szabásmintáknak és a
divatos fûzõknek köszönhetõ-

en. A csillogó ékszerek idén
kissé háttérbe szorulnak, in-
kább a finomabb anyagok do-
minálnak a hófehér vagy krém-
színû ruháknál, a férfiak pedig
elegáns Bocskai-öltönyben ve-
zethetik az oltár elé kedvesü-
ket. Ez a néhány stílusjellemzõ
csak egy része a Kanizsai Es-
küvõ Kiállításon bemutatott
számos ruhadarab sokaságá-
nak, amelyeket a divatbemuta-
tón csodálhattak meg a házasu-
landó párok és az érdeklõdõk.
Persze nem csak menyasszonyi
ruhákról szólt a rendezvény,
hanem szinte mindenrõl, amely
egy igazán divatos esküvõ el-
engedhetetlen kelléke. A Zsig-
mondy-Széchenyi SZKI fod-
rász és nõi szabó tanulóinak sa-
ját tervezésû és készítésû me-
nyecske és estélyi ruhakollek-
ciói például  egyéni színfoltjai
voltak a bemutatónak. A võ-
fély-találkozó egyik résztvevõ-
je, Schiffer Tibor pikáns verse-

ivel és erélyes kurjantgatásai-
val pár percre egy igazi lagzi
hangulatát varázsolta a közön-
ség elé, különös tekintettel a
nászéjszaka varázsának hang-
súlyozására, bár nem épp válo-
gatott szavakkal megfogalmaz-
va. Az utóbbi pár évben egyre
népszerûbb lézer-show is fo-
kozta a hangulatot, füstfelhõk
kíséretében különbözõ esküvõi
szimbólumok rajzolódtak ki a
sötétségben. Mindemellett ki-
derült, aki igazán extravagáns-
sá szeretné tenni a nagy napot,
limuzin-kölcsönzéssel ezt min-
denképp elérheti. Az igazán ko-
moly házasulási szándékokat
fontolgatók számos esküvõi és
kozmetikai szalon, fehérnemû-
üzlet, és utazási iroda standját
látogathatták meg, kérhettek
tanácsot anyakönyvvezetõtõl,
illetve jogi-, egyházi és család-
tervezési témákban. 

Z.A.

(Folytatás a címlapról)
Rummal ízesített lekváros fánk-

jaik között bemutatták a gyõztes-
nek kijáró két kupát is. A Vasút a
Gyermekekért Alapítvány tagjai
vonattal érkeztek. A fánkárusítás-
ból befolyt összeget az óvodára és
a gyerekekre költik. Az Erdélyi
menyecskék asztalán jól megfért
egymás mellett a fánk, és a székely
kapu elõtt táncoló fiatal pár.

A III. Országos Fánkfesztivál
ünnepélyes megnyitóján Kámánné
Szép Terézia idõutazásra hívta a
megjelenteket. Mint mondta,
2006-ban intézményükben rendez-
ték meg elsõ alkalommal a városi
fánkfesztivált, amely iránt egyre
nagyobb az érdeklõdés, és bízik
benne, pár éven belül nemzetközi-
vé növi ki magát az esemény. Cse-
resnyés Péter polgármester jó szó-
rakozást, jó versenyzést kívánt
mindenkinek, s felhívta a látoga-
tók figyelmét, a fánk bizony hízlal.
Palásti Béla, a TEMI Egyesületé-
nek elnökségi-, valamint a VOKE
választmányi tagja köszöntõjében
kiemelte: népszokásaink megõrzé-
se, emlékezetben tartása kötelessé-
günk. Az országban mûködõ hat-
van hasonló intézmény közül a
nagykanizsai az egyetlen, amely

fánkfesztivállal, és a köré szerve-
zett kulturális eseményekkel, szak-
mai programokkal ünnepli, õrzi,
tovább örökíti ezt a nemes népha-
gyományt. 

Nagy érdeklõdés kísérte a
fánkfesztivált, melyen ismét re-
kord született. A 26 fánkcsapat
versenyében az 51 fajta fánkkal
megdöntötték az egy helyszínen
egyidejûleg bemutatott legtöbb
fajta fánk magyarországi rekord-
ját, amit Sebestyén István, a ma-
gyarországi Guiness-rekordok
regisztrátora jelentett be hivata-
losan. Ízelítõül megemlítünk né-
hányat: pálinkás, toffis, bismarck,
amerikai, gombás, kapros-túrós,
répás, aszalt szilvás, sós fok-
hagymás tejfölös, erdélyi túrós,
mogyorós, eperjoghurtos, rumos-
diós, margaréta, túrós póréhagy-
más, aszalt vegyes gyümölcsös,
kecskesajtos, áfonyás, citromos,
mandulás, krumplis és kókuszos
fánk.

Díjak. Hagyományos fánk kate-
góriában I. helyezett a SZTÁV
Felnõtt Képzõ, II. a Mamik
(VOKE), III. Tapolca (VOKE).
Különleges kategóriában: I. Kõnig
Cukrászüzem, II. Vasutas Tyúk-
anyók, III. Bogi Fánk Klub.

Különdíjak. Különleges kategó-
ria + Legfiatalabb csapat: a Thúry

SZKI, Legtöbb féle fánk: Nagydí-
jas lányok, Nagyrécse, Helyben
készített: Csip-Csup csapat, Leg-
szebb stand: Letenyéért Közéleti
Egyesület. A legtöbb darab fánkkal
különdíjat kapott a Kanizsa Pék-
ség.

B.E.
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DDiisszzkkrréétt vvaaggyy eexxttrraavvaaggáánnss –– mmiinnddeenn aammii eesskküüvvõõ

A tavalyi sikereken felbuzdulva az idei év legpompásabb menyasz-
szonyi ruhakölteményeit és elegáns öltönyeit mutatták be az „Igen!”
Kanizsai Esküvõ Kiállításon a HSMK-ban. A divatbemutatókat szá-
mos kísérõ program, így látványos lézer-show, hastánc és musical
elõadás is színesítette. 

FFáánnkkffeesszzttiivvááll:: „„ss mmii jjóó ffaallaatt,, sszzeemm-sszzáájjnnaakk iinnggeerree””
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Sokáig úgy tûnhetett, hogy vá-
rosunk megújulása csak terve-
ken, papírokon és csodás lát-
ványképeken létezik, de immár
több, mint fél éve valóban elkez-
dõdött Nagykanizsa belvárosá-
nak megújítása. A Huszti tér
megépült, és így már magunk is
tapasztalhattuk a fejlesztés elsõ
lépcsõjét. A kivitelezés természe-
tesen idén tovább folytatódik, és
év végére befejezõdnek a
beruházás elsõ szakaszában ki-
tûzött fejlesztések. 

A belváros szerkezetének
megújításáról, az azt követõ vál-
tozásokról tartott lakossági fóru-
mot a Medgyaszay Házban Hor-
váth István, a Városfejlesztési
Divízió vezetõje és a tervezõk. A
fórumon többek között elhang-
zott, mit remélnek az elsõ ütem-

ben befejezõdõ változásoktól és
mi fog történni a fejlesztés
második ütemében. Plakátokon

bemutatták, milyen volt a mun-
kálatok megkezdése elõtt és mi-

lyen ma a Huszti tér, a Zrínyi és
az Arany János utca. Az érdeklõ-

dõk megtekinthették a VIII. Eu-
rópai település- és területi Terve-
zési Különdíj plakettjét, vala-

mint egy kuriózumot, a kandelá-
berre helyezhetõ Kanizsa elne-
vezésû háromágú zászlótartó
fényképét. 

Cseresnyés Péter polgármester
a köszöntõjében megjegyezte,
több fórumon vett részt, és azt ta-
pasztalta, keveset tudnak a kani-
zsaiak a belváros rekonstrukciójá-
ról annak ellenére, hogy nagyon
sok híradás, hirdetés jelent meg
róla. 

– Tudjuk, nem mindenki örül a
belváros ily módon történõ meg-
valósulásának. Vannak félelmek
az utca-kikötésekkel kapcsolatban
is, hisz sokaknak megbolygatja a
nyugalmát az új utcák kialakítása.
Összességében, ha elkészül a be-
ruházás, jó lesz a városnak és az
itt élõknek. Ha a belváros megszé-

pül, és olyan hangulatot mutat
majd, ahogy a tervezõk megál-
modták, nagyobb eséllyel számít-
hatunk rá, hogy felkeresik váro-
sunkat a turisták.

A tervezõk ismertették a há-
romszög alakú terek láncolatát,
amit a Fõ utca fûz össze. Elõször
a közlekedési viszonyokat kel-
lett átrendezni. Az Eötvös téren
rendezvényteret és EU-s nor-
máknak megfelelõ játszóteret
alakítanak ki. A város történeté-
rõl a Deák tér hordozza a legtöbb
elemet. Ide helyezik el a Török
kutat. 

A tervezés során két elemet
emeltek ki. A város geográfiai jelle-
gébõl adódóan: a vízfolyást, ami
mindegyik ponton megjelenik, és a
város hagyományait, például a tég-
lát, a téglaburkolatot, melyet a terek
összekötésénél használtak fel. A na-
gyon szép térsorozat láncolatra
méltán lehet majd büszke a város
lakossága. A munkák befejezését
követõen a belsõ- és az átmenõ for-
galom kisebb és csillapítottabb lesz.

A rekonstrukció elsõ üteméhez
tartozik a novemberben elkészült
Huszti téri körforgalom. Az
Arany János – Petõfi utca össze-
kötése szeptember végére, a Zrí-
nyi és a Teleki utca összekötése
július végére készül el. Az Erzsé-
bet tér pedig október végére szé-
pül meg. 

Horváth István kiegészítésként
elmondta: a második ütemre ismét
beadják a pályázatot. Ebben szere-
pel a Fõ utca korszerûsítése, a De-
ák tér és az Eötvös tér megújítása.
A divízió jelenleg a pályázat elõ-
készítésén dolgozik, és még várják
a lakosság beépíthetõ javaslatait.

A két órát meghaladó fórumon a
lakosság kíváncsi volt a közleke-
désre, az utcák egyirányúsítására
és a parkolási lehetõségekre, vala-
mint érdeklõdtek az aszfaltozást
igénylõ Magyar utca és a 19-es ud-
var felújításáról is.

B.E.

Nagykanizsa éértünk sszépül

Az ügyeiket intézõk a belváros rekonstrukciójának befejezése után a tér
névadója, Erzsébet királyné szobra elõtt juthanak be a hivatalba

A megszépülõ belváros egyikeként szökõkutat kap az Eötvös tér

A Felsõ Templommal szemben a Deák térre kerül a Török-kút

A Bolyai iskola elé, az Erzsébet tér északi sarkára kerül 
az új kompozícióban felállított Szentháromság-szobor
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A nagykanizsai sportkoncep-
ció megvitatásának második for-
dulójára került sor a város veze-
tése, valamint a város sportéle-
tében ténykedõk részvételével.
Az újabb találkozónak már volt
némi érdemi hozadéka, hiszen
egy, a sportágak képviselõi által
visszaküldött felmérés-csomag-
ból már az önkormányzat is tu-
dott meríteni, derült ki Karádi
Ferenc alpolgármester szavaiból,
aki azt is hangsúlyozta, hogy az
elv ezúttal is roppant logikus:
tiszta és világos képet szeretné-
nek Nagykanizsa sportjáról úgy,
hogy közben mindenkinek tisztá-
ban kell lennie a település pénz-
ügyi teherbíró képességével is.

A fórumi rész gyakorlatilag ez-
után kezdõdött, a kiemelt sport-
ágak nevesítése (melyben kiemel-
kedõ szerep jut-e az olimpiai
sportágaknak), illetve az utánpót-
lás-nevelés, a tömeg- és diáksport
mibenléte került fõképp a figyelem
központjába. Máthé István, a
Nagykanizsai TE 1866 egyesületé-
nek elnöke többek között kifogá-
solta azon támogatási rendszer jo-
gosultságát, mely klubokhoz és
nem szakosztályokhoz igazodik,
hiszen az NTE több sportágban is
érdekelt szakosztályi szinten.

Kiss György, akit vívóedzõként
ismerhetünk, állt elõ olyan javas-
lattal, hogy a város mindenkori
költségvetésének megadott száza-
lékát fordítsák az elkövetkezendõ
idõszakban sportra, illetve – szem-
léletesen érzékeltetve – külön kel-
lene választani a sport mûködésé-
re, és feltételeinek fenntartására
szánt pénzösszegeket. A diáksport

esetében a pályázatok és sportor-
voslás helyzete sem lehet jelenték-
telen, továbbá erõsíteni kell a
sportdiplomáciai vonalat, és a kü-
lönbözõ beruházási projektek kivi-
telezõit a sportfinanszírozásba be-
vonni szükséges.

Balogh László OKISB elnök a
konkrétumok terepére lépve a kö-
vetkezõ koncepciót vázolta: lehet
kiemelt a labdarúgás, a második
csoportba kerülhetne a kézilabda,
kosárlabda, vízilabda és az úszás, a
harmadikba vehetnék a küzdõ-
sportokat, a Kanizsán jelenleg
nagy tradíciókkal bíró sportágakat
(sakk, baseball, ülõröplabda, láb-
toll-labda), de nem szabad figyel-
men kívül hagyni az atlétikát, ult-
rafutást, kajak-kenut, sárkányhajó-
zást, asztaliteniszt, tekét sem.

Bene Csaba, a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke, s mint (egykori) test-
nevelõ tanár az emberi szegmensre
mutatott rá a diáksport terén, va-
gyis ahogy szükség van sportolni
vágyó fiatalok bevonására, úgy ha-
sonlóan fontos a testnevelõ és
edzõk megbecsülése, illetve moti-
váltságának megõrzése, s ez nem
csupán pénzkérdés.

No, és ha már az atlétika szóba
került, a Nagykanizsai Atlétika
Klub elnöke, Parti Tibor nagyon
kategorikus volt, amikor úgy fogal-
mazott, reméli hogy a sport nem
egyenlõ a futballal (hiszen annak
idején véleménye szerint épp a lab-
darúgás miatt feneklett meg az
Olajbányász egyesülete), s vajon
kik használják most a meglévõ atlé-
tika-pályákat. Természetesen, meg-
látása szerint szükség van futballra,
de annak szintje igencsak vélemé-
nyes, a diáksportnak pedig azon

gyermeksereget kell felölelnie,
melynek tagjai sportegyesületen
belül nem sportolnak. Egyes válfa-
jok kiemeltségében szerepe kell,
hogy legyen az úgynevezett alap-,
valamint olimpiai sportágaknak.

Keszei Ferenc, az NTE labdarú-
gó szakosztályának vezetõje sze-
rint azt a téves képzetet – amit
egykor Gyurcsány Ferenc, akkori
sportminiszter is megfogalmazott
–, nevezetesen hogy a tömegsport-
ból nõ majd ki az élsport, azonnal
el kell felejteni, mi több, komolyan
venni sem szabad. Ezzel olyan
kérdésig is elérkezett az összejöve-
tel, hogy egyáltalán mire is van
szüksége Kanizsának: tömeg-,
vagy élsportra?

Musits Ferenc, az Izzó SE elnö-
ke idõ-faktor szempontjából is kö-
zelített a sportkoncepció témájá-
hoz, vagyis klubjánál egyszerûen
el kell dönteni, hogy érdemes-e a
nõi és férfi szekciót is favorizálni,
tehát mikor kap érdemi (pénzügyi)
válaszokat többek között e felve-
tésre. Külön hangsúlyozta, hogy az
utánpótlás az élsporttól is von el
pénzt, s egyiket sem szabad fel-
használni a másik ellenében.

Kápolnás Zoltán, a Kiskanizsai
Sáskák elnöke leszögezte, Nagyka-
nizsa lehetõsége és eredményei
messze vannak mind az országos,
mind a nemzetközi szinttõl, mert
amik vannak, nagy részben nem
mérvadóak, egyszerûen nem jegy-
zett sportágban születnek. A bevont
szponzori pénzek az önkormányza-
ti összegnek mindössze 30%-át te-
szik ki, vagyis ezen adat is mélyen
elgondolkodtató, viszont a város
egyetlen sportágnak sem engedheti
el a kezét – ez is tény. Ugyanakkor

a támogatások esetében ne a bajno-
ki besorolás legyen a mérvadó, hi-
szen van olyan sportág, ahol mind-
össze egy bajnokságbeli szint, osz-
tály létezik, innentõl kezdve meg-
kérdõjelezõdhet a komolysága az
adott kérdésnek. A kiszámíthatóság
pedig abban is leledzik véleménye
szerint, hogy a kettõs finanszírozást
ki kellene szorítani a fennálló rend-
szerbõl, valamint adott önkormány-
zati támogatás után ne legyenek
olyan alkalmak, melyek során az
egyes sportágak, egyesületek irá-
nyítói kilincselnek a képviselõknél,
vagy adott grémiumnál és meg is
kapják a plusz támogatást.

A korántsem teljes téma-összeg-
zés alapján egy valami nyomban
kiderülhetett, roppant-mód szerte-
ágazó szegmense a város életének
„sport-helyzete”, így nem véletlen,
hogy lesznek még egyeztetések
sportkoncepció kapcsán.  

P.L.

SSppoorrttkkoonncceeppcciióó –– KKiikkrriissttáállyyoossooddóó hhaattáárrookkkkaall
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2009 nyarán személyes megke-
resést kaptam – mint a Cserháti
Sándor Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium akkori igazgatóhe-
lyettese – azzal kapcsolatosan,
hogy nincs-e kedvem beadni az
együttmûködési pályázatunkat
egy nemzetközi projektre, mely-
nek keretén belül – a Comenius
program égisze alatt, EU támoga-
tásával – hét ország (Bulgária, Lit-
vánia, Magyarország, Németor-
szág, Románia, Spanyolország és
Svédország) vehetne részt az in-
ternacionális tapasztalat-cserén
alapuló programban. Nem kellett
sokat gondolkodnom a válaszon,
örömmel jeleztem részvételi szán-
dékunkat. Hosszas levelezéseket
és egyeztetéseket követõen –
melyben Tóth Rita volt segítsé-
gemre – a projekt szakmai koordi-
nációjára felkértem Markó Eszter
tanárnõt, aki régóta jártas a nem-
zetközi projektek megvalósítása
terén, számos sikeres projekt ki-
dolgozásában és lebonyolításában
vett részt. 

A projekt címe: The Different
and The Same (Azonos és külön-
bözõ), a célja pedig az,  hogy a
résztvevõ diákok és pedagógusok
minél többet megtudjanak egymás
kultúrájáról, történelmérõl, hagyo-
mányairól, illetve bemutassák saját
országukat (képek, filmek, bemu-
tatók, kiállítások segítségével), fel-
fedezzék a különbözõséget és a ha-
sonlóságot a kultúrák között. Ma-
gyarországot iskolánk képviseli.

A megvalósításra 20 ezer euró
támogatást nyertünk. 

Az elsõ találkozóra 2010 no-
vemberében került sor. Itt lefektet-
ték a projekt indulásához szüksé-

ges alapokat, és meghatározták az
elõttünk álló két év feladatait.

A második találkozón az iskola
három tanulójával (Ozvald Zoltán,
Végvári Ferenc – 12. C és Ivanics
Bálint – 12. D), valamint az iskola
mûszaki igazgatóhelyettesével,
Tukacs Attilával vettem részt. Az
eltöltött 5 nap nyarat hozott szá-
munkra a télbe, nem csak átvitt ér-
telemben. Reggel 4-5 órakor kel-
tünk és 6.30-kor volt az indulás
Budapestre. A ferihegyi repülõtér-
rõl elõször Madridba, majd onnan
átszállással Alicante-ba utaztunk.
Alicantétól 50 percnyi buszút után
érkeztünk meg célállomásunkra,
Murcia 400 ezer lakosú városába.
Érkezésünkkor és ott tartózkodá-
sunk alatt a hõmérséklet 20 C° és
28 C° között volt, felhõtlen volt az
égbolt. Számos ültetvényen éppen
akkor szüretelték a narancsot és
citromot, és virágoztak a mandula-
fák. A táj alapvetõen kopár, egy-
egy citrusligettel vagy pálmafa-
csoporttal tarkítva.  A kint eltöltött
5 nap során betekintést nyerhet-
tünk a spanyol kultúrába, megis-
merhettük a népviseletet és nép-
táncot, a történelmi múltat, jelleg-
zetes napi szokásaikat, hagyomá-
nyaikat, gasztronómiai fogásaikat.

Oktatási intézményük több épü-
letegyüttesbõl áll. Az iskola apró-
téglából épült, magas és erõs fém-
kerítés veszi körül. A becsengetést
követõen a kapuk bezáródnak, és
csak kóddal lehet onnantól be vagy
kijutni a területrõl. 7.30-kor kez-
dõdik az oktatás, és 14 órakor ér
véget. Az ablakokon rácsok talál-
hatóak, ezzel akadályozva meg
azt, hogy a tanulókat baleset érje,
vagy eszükbe jusson az ablakon át
közlekedni. A spanyol diákok fe-
gyelmezésével szemmel láthatóan
akadnak gondok, hiszen a tanóra
alatt egészen annak befejezéséig
ki-be jártak a tanulók, és elég nagy
zaj hallatszott mindenfelõl. Félre-
értések elkerülése végett, a város
egyik patinás középiskolájáról van
szó, tehát nem elszigetelt esetrõl
számolok be. A városban is a jel-
legzetes növényzet része a pálma-
fa és narancsfa, melyek termései-
hez egyébként nem nyúlnak az ott
lakók. Gyermekeinket egyesével
külön spanyol családoknál szállá-
solták el, ahol spanyol diáktársaik-
kal töltöttek el érdekesebbnél ér-
dekesebb napokat, számos izgal-
mas programmal tarkítva. Ott jár-

tunkkor sztrájk tanúi lehettünk, ki-
vonult a teljes közalkalmazotti
szféra, mert az elvonások és meg-
szorítások ellen tüntettek. Elmon-
dásuk szerint, ha valamelyik dol-
gozói csoportnak akár 1 euróval is
csökkentik a bérét, vagy más sére-
lem éri õket, akkor egységesen
lépnek fel a védelmükben és érvé-
nyesítik az érdekeiket. Láthatóan
ez náluk kiválóan mûködik, ma-
gyarként irigykedtünk rájuk. 

A kint eltöltött idõ két szem-
pontból volt feledhetetlen és hasz-
nos: egyrészt a kirándulások és
kulturális programok gazdagítot-
tak, élményhez juttattak bennün-
ket, másrészt a szakmai tanácsko-
zások alkalmával sok hasznosítha-
tó tapasztalatot szerezhettünk. A
cartagena-i látogatás különösen
maradandóra sikerült. A történe-
lem tapintható volt, az ókori épít-
ménymaradványok (föníciai-pun,
és római romok), a hadikikötõ, a
múlt tiszteletérõl árulkodnak.
Gyümölcsözõnek bizonyult a diá-
kok számára is a tantermi környe-
zetben és spanyol családoknál el-
töltött idõ. Beszámolóik alapján
nagyon jól érezték magukat. Hasz-
nálhatták és fejleszthették idegen
nyelv- és szakmai tudásukat. A pe-
dagógusoknak a közös megbeszé-
lések jelentették a hét legaktívabb
részét. Többnyire hasonló profilú,
mûszaki középiskolákban oktató
kollégák gondjaival, örömeivel is-
merkedhettünk meg. Kicserélhet-
tük ismereteinket az Európai Uni-
óval kapcsolatban. Érdekes volt
megtudni, hogyan látnak minket a
különbözõ országok állampolgá-
rai. Jellemzésük szerint a magya-
rok nyitottak, barátságosak, jó ke-
délyûek, képzettek, és meglepõen
sokoldalú világtörténelmi ismere-
tekkel rendelkeznek. 

Jelenleg közös honlapon dolgo-
zunk külföldi kollégáinkkal, mely-
nek célja a kölcsönös szakmai ta-
pasztalatcsere. Ennek kivitelezé-
sében oroszlánrészt vállaltak a ma-
gyarok. A következõ találkozóra
Svédországban kerül sor április fo-
lyamán. Fontosnak tartom, hogy
hazánk éljen a lehetõséggel és mi-
nél több hasonló programban ve-
gyen részt. Iskolánk ennek megfe-
lelõen számos hasonló projektben
vett részt és a jövõben is ezt kíván-
ja tenni.

Gábris Jácint

SSppaannyyoolloorrsszzáággbbaann jjáárrttuunnkk

„Olajban festett meg engem is,
talán kissé túlszigorú, nálam szo-
katlan arckifejezéssel, melyet õ el-
választhatatlannak tartott az orosz
harctéren lévõ magyar generális-
tól.” – figurázta ki a frontot meg-
járt mûvészt a legnépszerûbb elsõ
világháborús tábornok, Szurmay
Sándor. Az alább következõk fel-
villantják rokonszenves egyénisé-
gét, melyben erõ és derû békében
megfért egymással.

A magyar katona a Kárpátokban
címû könyve lapjain arról ír váro-
sunk díszpolgára, micsoda kincs az
az erõforrás, melyet egy-két ember
Isten áldotta, természetes humora
képviselt. Ezek a legnagyobb vál-
ság idejében, midõn a fáradtság
vagy csüggedés jelei mutatkoztak,
egy-egy mókával, gesztussal vagy
odadobott szóval egy pillanat alatt
felvillanyozták a csapatot. Az ilyen
emberekre vigyázott is a parancs-
nok, mint a szemefényére. – írta.
Elbeszéli azt is, mennyi vesztesé-
günk volt az elsõ idõkben abból,
hogy az ellenség messzirõl felis-
merhette tisztjeinket, rájuk össz-
pontosítva össztüzét. Hamarosan
segítettek ezen, így télen, amikor
köpenyben voltak, ha idegen csa-
pattestbeliek találkoztak, komikus
jelenetek fordultak elõ. 1914/15 te-
le, az Ung völgye. A deres bajuszú,
õsz hajú tûzérezredes, hogy lábait
felmelegítse, leszállt a lóról, és az
egyik ágyú mozdonykocsijára ült.
A szembelovagló hetyke magyar
küldönchuszár öreg népfölkelõnek
nézte a legénységi ruhában levõ ez-
redest és rászólt: – Na, öreg, te is
otthon maradhattál volna!

Mit tehetett a jó humorú ezredes
mást: nevetett és elmondta mások-
nak is az esetet.

A 20-as honvédek békebeli ez-
redparancsnokának, az uzsoki
gyõzõnek, Szurmay Sándornak
decemberben születése 150. évfor-
dulójára emlékeztünk. Február 24-
én pedig arra, hogy 1919-ben ek-
kor internálta Károlyi Mihály
„népköztársasága”. 1945. február
26-án, életének 85. évében eltávo-
zott. Sírja a Fiumei úti temetõben
a 48/56-szigeten található. 

P.J.

KKaanniizzssaa
ddíísszzppoollggáárráárraa
eemmlléékkeezzttüünnkk

7.qxd  2011.03.25.  9:50  Page 5



KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa 2011. február 24.6

Mint ahogy a Kanizsa Újság
honlapján már olvashatták, ké-
szül a Batthyány Lajos Gimnázi-
um nagyszabású emlékmûve,
amely az iskola évszázados do-
kumentumait, dolgozóinak, pe-
dagógusainak és diákjainak név-
sorát fogja megjeleníteni. A szo-
bor a gimnázium Sugár út felõli
szárnyának lépcsõfeljárójában
lesz elhelyezve, és nyolc darab,
felül nyitható, tengelye körül
forgó hengerbõl áll. 

A mûvet a ’92-ben városunkba
visszatelepült Szemenyey-Nagy
Tibor szobrászmûvész készítette,
aki ugyan tõsgyökeres kanizsai,
de nem élt mindig itthon, hiszen
hosszú éveket töltött többek kö-
zött  Dél-Amerikában, Nyugat-
Európában és a Karib-szigeteken
is. A gimnázium új emlékmûvé-
nek apropóján beszélgettünk a
szobrászmûvésszel érdekes élet-
útjáról, a kultúráról alkotott el-
képzeléseirõl és saját mûvészeté-
rõl.

– Meglehetõsen érdekesen ala-
kult az életútja, hiszen élt Nyugat-
Európa több országában, Dél-Ame-
rikában és a Karib-szigeteken is.

– Lehetõségeimhez mérten
megpróbáltam olyan helyeket ke-

resni, ahol békén hagynak, késõbb
pedig olyat, ahol jó idõ van és ke-
vés ember,  ahol közel lehetek a
természethez. Közép-és Dél-Ame-
rikában nem elsõsorban az õsi in-
dián kultúrák érdekeltek, hanem
azért éltem ott, mert egyedül akar-
tam lenni. Ott még vannak érintet-
len területek, ahova az ember visz-
szavonulhat. Sokáig persze nem
lehet csinálni ezt a fajta életformát,
esetleg pár hónapig, talán egy
évig. Például ahol az utolsó alka-
lommal  éltem, ott minimálisak a
túlélési lehetõségek, az ottani étlap
sem túlzottan bizalomgerjesztõ,
bogyók, férgek, lárvák és némi
gyümölcs, néha hal. Ez az életfor-
ma az európai ember számára ad-
dig mûködik, amíg kitisztul a lel-
kébõl az a sok szomorúság és gyû-
lölet, amit a modern civilizációtól
kap.

– Megismerve Nyugat-Európát,
miért döntött úgy, miután vissza-
jött, hogy Magyarországon ma-
rad? 

– Megismertem a feleségemet.
Én itt érzem otthon magam, mert
nem vagyok idegen és senki sem
néz turistának. Tulajdonképpen
ennyire egyszerû. 

– Ön eredetileg szobrász, de
sok mással is foglalkozik, a bú-
tor-készítéstõl kezdve a tervezõ-

grafikáig több képzõ-és iparmû-
vészeti mûfajban is alkot. Hogyan
lehet összeegyeztetni ezt a sokszí-
nûséget?

– Alapvetõen a szobrászati
problémák érdekelnek, de min-
den más is, ami szép és értékes.
Dolgoztam üveggel, de néha bú-
torokat is tervezek, illetve ti-
pográfiai feladatok is foglalkoz-
tatnak. A szobrászat a fõ tevé-
kenységem, de minden érdekel,
ami körülvesz, az eszközök, tár-
gyak, látványok, megpróbálom
ezekben is meglátni a szépet, le-
hetnek azok akár egyszerû hasz-
nálati tárgyak is. A mûvészettel
a látásmódot kell gazdagítani,
az alkotáskor minden alkalom-
mal mindent teljesen az elején
kell kezdeni, és az elemi részek-
bõl  kell építkezni. Szobrász-
ként is a legegyszerûbb formák-
kal kezdtem el foglalkozni, és
azt próbáltam megérteni, ho-
gyan kapcsolódnak  egymáshoz
a legkisebb részecskék, vagy a
csillagok az éghez, miként
érintkeznek egymással bizonyos
felületek.  Ha végignézzük a
kultúra történetét, akkor láthat-
juk, hogy a mûvészek egészen
az õsidõk óta annak az indíték-
nak az okát keresik, amiért fel-
tör az emberben az alkotási
vágy. Aki komolyan foglalkozik
mûvészettel, elõbb-utóbb rájön
arra, hogy a mûvészet alapvetõ-
en egy szakrális tevékenység,
de ezalatt nem azt értem, hogy
bármiféle valláshoz vagy egy-
házhoz kell kötni az alkotást.
Persze vannak olyan korok,
amikor mûvészet és vallás szo-
rosan egymás mellett élt, példá-
ul a gótikában és a barokkban,
vagy a középkori iszlám mûvé-
szetben. Mégsem ez a lényeg,
hanem az, hogy magának az al-
kotásnak köze van a teremtés-
hez, van egyfajta szakralitása,
ami minden mûvészet lényege.
Az õsi kultúrákban is az igazsá-
got, az alapokat keresték, és eb-
bõl a kutatásból alakult ki a mû-
vészet. Õseink megpróbáltak
nyomokat, útjelzõket hagyni az
utánuk következõ nemzedékek-
nek, és ez annak az õsi igénynek
köszönhetõ, hogy vágyakozunk
a megfoghatatlan emberfeletti
után. Ebbõl kiindulva a mûvé-
szet nem más, mint lelket lehel-
ni az anyagba. 

– Hogyan tudná egységesen
bemutatni, jellemezni szobrászati
alkotásait? Mi az a vezérmotí-
vum, amely mentén rendezõdnek
a mûvek az alkotási folyamat so-
rán?

– Plasztikai alkotásaim meg-
jelenésükben viszonylag egy-
szerûnek tûnõ formák, a felüle-
tük általában érzékeny, finom.
Külsõ alakjuk mindig attól függ,
hogy milyen téri problémát hi-
vatottak megoldani. A szobor
struktúrája annak a függvénye,
hogy milyen a külsõ forma mö-
götti belsõ szerkezet. Az, hogy a
mozgás, vagy az egyes kapcso-
lódások hogyan épülnek fel tér-
ben, nem azon múlik, hogy
mennyire lesz tetszetõs az alko-
tás. Szobraim egyszerû, racioná-
lis, logikusan felépített, úgy-
mond természettudományos dol-
gok, alapjában véve   naturalis-
ták. A mikro- és a makrokoz-
mosz viszonyításával modellez-
ni, rekonstruálni, az építõ ele-
meket, formákat és mozgásukat
próbálom emberléptékûvé,
megfoghatóvá,  láthatóvá tenni.
Így az alkotás mellet sokat fog-
lalkozom fizikával, csillagászat-
tal és biológiával is. Ezt termé-
szetesnek tartom,  hiszen a mû-
vészek minden korban az akkori
tudás legmagasabb szintjét érin-
tették és használták fel mûveik
létrehozásánál. Nem másolták le
szolgai módon a látottat, vagy
az embert, hanem életet leheltek
az anyagba. Szerintem ez a
szobrászat lényege: az anyagból
egyfajta energiahordozót csinál-
ni. Jólesõ érzés ránézni például
egy ötszáz vagy kétezer évvel
ezelõtti szoborra, ami valahogy
megérint minket, aktiválja tuda-
tunkat és gondolatokat ébreszt
bennünk, érzéseket szabadít fel.
Ez a bizonyítéka annak, hogy
vannak abszolút értékek, idõtle-
nek, és ez csak úgy mûködik, ha
az alkotás mögött ott van a hit, a
szeretet és legfõképpen az alá-
zat. Az utóbbi fõleg fontos, mert
hiába van valakinek kritikai lá-
tásmódja, nagy tudása, mert
tisztelet és alázat nélkül ez nem
megy, különben felületes lesz a
munka. Az általam készített tár-
gyak összekötik az ismert, látha-
tó világot a hittel, az ismeretlen-
nel, iránymutatást adnak és el-
gondolkodtatnak. 
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– Nagy általánosságban körül-
belül a tizenkilencedik századig
az esztétikummal párosuló szelle-
mi töltet, az ideakövetés volt a fõ
szempont a mûvészeti alkotások
létrehozásánál. A huszadik szá-
zad utolsó hányadában ezek az
igények mintha szertefoszlottak
volna. Hogy csak néhány példát
említsek, az állati bõrökbõl és
húsból összetákolt emberi port-
rék, vagy kitömött állatokból ké-
szült használati tárgyak – például
csocsóasztal – mûalkotásként va-
ló prezentálása például nehezen
talál befogadói csatornára. Ön,
mint mûvész, milyen magyaráza-
tot tudna adni ezekre a jelensé-
gekre? 

– A mai mûvészeti produktu-
mok magyarázása meglehetõsen
összetett, számos társadalmi-po-
litikai, de akár gazdasági problé-
mákat is felvet. Talán minden on-
nét ered, hogy a nyugati civilizá-
ció egy demokratikus, ugyanak-
kor manipulációra épülõ rend-
szer. A demokrácia, mint társa-
dalmi berendezkedés valójában
nem létezik, az ókorban is csak a
rabszolgatartó társadalmak része
volt. Most is csak olyan formá-
ban tud mûködni,  hogy ebben a
hatalmas, globális világban van-
nak kiváltságos országos, nemze-
tek, akik a gazdasági, pénzügyi,
katonai hatalmat birtokolják, és
az ott élõknek egyfajta jólétet,
egzisztenciális biztonságot hagy-
nak. Tulajdonképpen a hatalmi
vágy teszi tönkre a békés egymás
mellett élést. Ami a kultúrát ille-
ti, azok a jóléti társadalmak,
amelyek kitalálják a játékszabá-
lyokat – leegyszerûsítve például
hogy mennyibe kerülnek az
egyes árucikkek – meglehetõsen
egyszerû, primitív játékokat ját-
szanak. Ehhez a hatalmasoknak
és alattvalóiknak szükségük van
valamiféle önigazolásra, és ezt
hívják kultúrának. A hatalmi
struktúrák által kialakított kultú-
ra, ezen belül is a mûvészet alap-
ja a dezinformáció, a hazugság,
szemfényvesztés, a csalás, ámí-
tás és a tömegmanipuláció. Az a
cél, hogy olyan termékeket állít-
sanak a tömegek elé, amivel nem
tudnak mit kezdeni. Akár nega-
tív, káros dolgokat is úgy tüntet-
nek fel, mintha értékek lennének,
és ezzel teljes bizonytalanságban
tartják az embereket, akiknek ez-
által nem lesz orientációjuk, vi-
szonyítási alapjuk és biztonság-
érzetük. Ugyanez az alapja a gaz-
daságnak is. Az emberek többsé-

ge éppen annyi pénzt keres, hogy
ne haljon éhen, ugyanakkor
adósság-csapdába kell, hogy jus-
son. Éppen ez a cél: az embere-
ket rabszolga-sorsban, állandó
függõ-viszonyban és bizonyta-
lanságban tartani. Az a cél, hogy
minden állandóan változzon, így
az árak, az értékek, az iskola-
rendszerek, a mûvészet ma ilyen
legyen, holnap amolyan. A mû-
vészetben is az a „jó”, ami bom-
laszt, holott a mûvészet, a kultú-
ra és az oktatás lenne az alapja a
társadalomnak. Ha rendelkezné-
nek az emberek kultúrtudattal,
általános mûveltséggel, akkor
lenne egy értékrendjük, és ebbõl
következõleg önérzetük is. Ak-
kor nem lehetne õket olyan köny-
nyen manipulálni, irányítani,
meg minden vacakot megvetetni
velük. Így viszont ki vannak
szolgáltatva, örülnek, ha egyik
napról a másikra meg tudnak él-
ni. A másik félrevezetés, hogy az
élet egy nagy versengés, de ez
nem így van. A versennyel az a
baj, hogy csak egy ember gyõz-
het, mindenki más veszít. Mire jó
ez? Az élet nem verseny. Akinek
van családja, gyerekei, nagyszü-
lei, az tudja, hogy az élet nem er-
rõl szól. Lényegében ezeknek a
negatív tendenciáknak köszönhe-
tõ, hogy értelmezhetetlenek a ki-
állítótermeket megtöltõ bizarr
dolgok. Ezekkel  is azt közvetítik
az emberek felé, hogy mindent
szabad, minden csak nézõpont
kérdése, az értékek egyik napról
a másikra változhatnak, de a va-
lóságban ez nem így van. Vannak
abszolút értékek, ezt akár a ter-
mészetben is láthatjuk: ha nyáron
süt a nap, akkor meleg van, ha
megérintjük a jeget, akkor hide-
get érzünk, tehát vannak igazsá-
gok, ezekkel kapcsolatban nem
lehet mellébeszélni.Meg kell
próbálnunk – még ha kis lépték-
ben is- szép, értékes  dolgokat
létrehozni, és ez nem csak a mû-
vészetre, hanem az élet minden
területére igaz, akár egy péksüte-
mény elkészítésére is…

– Ön szerint mi a megoldás, ho-
gyan lehetne közelebb hozni az
emberekhez a mûvészetet, a kultú-
rát?

– Nyugat-Európában már óvo-
dás korban viszik a gyerekeket
színházba, komolyzenei koncert-
re, az általános iskolásokat pedig
múzeumba, galériákba, kortárs
kiállításokra. Így kialakul bennük
az érdeklõdés, kapnak eszközöket
arra, hogy képezni, gazdagítani

tudják magukat,  személyiségü-
ket. A modern múzeumok tõlünk
nyugatabbra napközben tele van-
nak gyerekekkel, Ausztriában
például minden kiállítás ingyenes
a tizennyolc éven aluliaknak. A
gyerekek elõbb-utóbb megtanul-
ják, hogyan válasszák külön a
mûvelõdést a szórakozástól, hi-
szen az elõbbi összpontosítást,
koncentrációt, erõfeszítést igény-
lõ tevékenység, az utóbbi pedig
arra való, hogy kifújjuk magun-
kat. Mind a kettõnek megvan a
maga létjogosultsága, de nem
szabad összekeverni õket. Össze-
foglalva az eddigieket, szerintem
az óvodában és az általános isko-
lában kell elkezdeni a kultúrára
és az örök értékekre való neve-
lést.

– A városrekonstrukció munká-
lataiban az Ön tervei is szerepel-
nek. Milyen elképzelései vannak a
város szebbé tételével kapcsolat-
ban?

– Még 2009-ben nyertem egy
pályázatot, melynek kapcsán a
nagykanizsai vár és város tizenhe-
tedik századi modelljét készítem
jelenleg. Kanizsa egy falakkal kö-
rülvett erõdítmény volt, ennek ak-
tualitása pedig az, hogy amikor
legutóbb feltúrták az Erzsébet-te-

ret, akkor megtalálták a városfal
cölöp-maradványait. Az volt az
elképzelésem, hogy rekonstruálni
kellene a volt városfal alapjait a
cölöpmaradványokkal az egész
tér szélességében, majd ezt egy
járható  üvegfelülettel befedni. A
tér két oldalán nappal egy-egy
lépcsõlejárattal ez az alsó szint
bejárható lett volna, éjszakai
megvilágításban pedig egy impo-
záns látvány. Ez sok pénzbe ke-
rült volna és a pályázat csak egy
kis dombormûre lett kiírva, ezért
az alap-ötletet továbbgondoltam
és arra jutottam, hogy a Rozgonyi
utcával párhuzamosan egy kis te-
rületet tárunk fel újra, majd  há-
rom-négy méter mélyen a múze-
um régészei rekonstruálják a volt
városfal alapjainak cölöpmarad-
ványait. Ezt a kis területet egy há-
rom-négy méter mély, kétszer egy
méteres  aknával határolni, me-
lyet a járószinten egy átlátszó,
biztonsági üveglap zár. Az akná-
ban, az üveg alatt lenne a saválló
acélból készült vár-és város ma-
kettje és ez alatt lenne látható a
rekonstruált városfal maradvány
egy része, mindez éjszaka kivilá-
gítva.

Z.A.

KKaanniizzssaa –– KKuullttúúrraa2011. február 24. 7

N
AG

YK
AN

IZ
SÁ

R
Ó

L 
AA 

LLE
G

H
IT

EL
ES

EB
B

EN
! ––

 w
w

w
.k

an
iz

sa
uj

sa
g.

hu
 

7.qxd  2011.03.25.  9:50  Page 7



KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa 2011. február 24.8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült
bérlakások bérletérõl szóló 36/1997. (XI.44.) számú helyi rendelete alapján a Nagy-
kanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  megüresedett 2 db önkormány-
zati bérlakás bérleti jogának elnyerésére.

Pályázatra kiírt lakások: 
1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15., 
2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
A pályázat benyújtásának határideje:  2011. március 21. Helye: Polgármesteri Hiva-
tal Szociális Osztály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em. 100. A licitálás idõpontja:
2011. március 28. (hétfõ) de. 9.00 óra. Helye: Polgármesteri Hivatal Szociális Osz-
tály Nagykanizsa, Eötvös tér 16. I. em.

A bérlemények leírása:

1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 31 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bér-
lakást leadó pályázó esetén 15.221 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybe-
vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni.

2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2.
Elhelyezkedése: Nagykanizsa, keleti városrész, alapterülete: 37 m2, szobaszáma:
1+1 fél szoba, komfortfokozata: összkomfortos, állapota: felújított, bérleti díja: bér-
lakást leadó pályázó esetén 17.316 Ft + igénybevett szolgáltatásokért fizetendõ díj +
rezsiköltség, adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az igénybe-
vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni. A lakások megtekinthetõk: 2011. március
11. 13.00-15.00 óráig.

A pályázaton való részvétel feltételei:
1./ Személyi feltételek
Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyû nyugdíjas, nyugdíjas házaspár,
aki/k/ Nagykanizsán állandó lakos/ok/, öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi
nyugdíjkorhatár elérte/k/, önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes,
a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/
tenni, a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történõ licitálást el-
fogadja.
2./ Egyéb feltételek
Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/ aki a rendeletben
meghatározott összegû pénzadományt ajánl fel, legalább komfortos önkormányzati
tulajodonú lakással rendelkezik 5 éve, és ott lakik, illetve azt térítésmentesen a  bér-
beadó rendelkezésére bocsátja, aki városrendezési célból kiürítendõ, illetve életve-
szély miatt lebontásra kerülõ önkormányzati lakás bérlõje, és a felajánlott lakást cse-
relakásként elfogadja.

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nk, Eötvös tér 16.) átvehe-
tõ PÁLYÁZATI LAP két példányban történõ kitöltésével lehet, melyen fel kell
tüntetni: a pályázó/k/ személyi adatait, a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva
az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát, a felajánlásra kerülõ ön-
kormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti dí-
ját, csatolva a bérleti szerzõdés fénymásolatát, saját tulajdonú lakás esetén annak
pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, min-
den tulajdonos adatát.
A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán
(Nk, Eötvös tér 16.) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem
küldünk. 

A licitálás szabályai: a licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidõ-
ben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatal-
mazottja is képviselheti.

A licitálás induló összege: 1. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 15. 2.100.000
Ft. 2. Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/B. fsz. 2. 2.200.000 Ft. A licitálás során a licit-
összeg 50.000 Ft-onként emelkedik.

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerzõdést a Nagykanizsa Vagyon-
gazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkor-
mányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követõ 15 napon belül. A feljánlott ado-
mányt a kijelölést követõ 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfi-
zetni.  

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhetõ, tartási szerzõdés nem köthe-
tõ.

Nagykanizsa, 2011. február 16.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt NNyyuuggddííjjaasshháázzii llaakkáássookkrraa

Hirdetmény a bírósági ülnökök választásáról

A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései szerint a törvény által megha-
tározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítél-
kezésben. A legutóbb, 2007-ben 4 évre megválasztott ülnökök megbízatása az idén
lejár (az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével), emiatt szükséges az új vá-
lasztás megtartása. A Köztársasági Elnök a bíróságok ülnökeinek megválasztását a
2011. március 7. és április 30. közé esõ idõtartamra tûzte ki. A helyi bíróság ülnöke-
it a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetõleg települési kisebbségi ön-
kormányzatok képviselõ-testületei választják meg. A megyei bíróság és a munkaügyi
bíróság ülnökeit a megyei, megyei jogú városi közgyûlés és a területi kisebbségi ön-
kormányzatok képviselõ-testületei választják meg. Az ülnökök megbízatása 4 évre
szól.

Ülnököt jelölni az alábbi bíróságokra lehet: 
Bíróság megnevezése Megválasztható ülnökök száma
Nagykanizsai Városi Bíróság 12 fõ ülnök + 8 fõ pedagógus ülnök
Zala Megyei Bíróság 2 fõ ülnök + 1 fõ pedagógus ülnök
Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 5 fõ ülnök

Jelöltet állíthat: a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal ren-
delkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi ön-
kormányzatok, a bíróság illetékességi területén mûködõ társadalmi szervezetek ki-
véve a pártokat.
A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság ille-
tékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési - oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
A munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdekkép-
viseleti szervei jelölik.
Jelölt lehet: az a büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ magyar állampolgár,
aki a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el.

Jelöléshez szükséges dokumentumok:
- A jelölõ választópolgár, vagy jelölõ szervezet által kitöltött és aláírt "Bírósági ül-
nökké jelölés" elnevezésû nyomtatvány.
- A jelöltnek a jelölés elfogadásáról szóló írásbeli nyilatkozata.
Az elfogadó nyilatkozat többek között tartalmazza a jelölt arra irányuló nyilatkoza-
tát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga.
A jelöltnek a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal
(erkölcsi bizonyítvány) kell igazolnia büntetlen elõéletét. Amennyiben ezen igazolá-
si kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat, vala-
mint a bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit tartalmazó tájékoztató Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet
tér 7. I. em. 6.) munkaidõben átvehetõ, vagy megtekinthetõ és letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.

A jelölés benyújtásának helye, ideje: a jelölés Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Titkárságán (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. I. emelet 6.) 2011.
március 16-ig személyesen, vagy postai úton zárt borítékban Cseresnyés Péter pol-
gármesternek címezve nyújtható be, utóbbi esetben kérjük a borítékra ráírni: "Bíró-
sági ülnökválasztás". A jelöléshez csatolni kell: a jelölt elfogadó nyilatkozatát, vala-
mint, a jelölt büntetlen elõéletét igazoló hatósági bizonyítványt (erkölcsi bizonyít-
vány).

BBíírróóssáággii üüllnnöökköökk vváállaasszzttáássaa

Pályázati rroadshow - ÚÚj SSzéchenyi TTerv

A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara meghívja önt 
2011. március 2-án 10 órakor kezdõdõ 

tájékoztató összejövetelére, melynek helyszíne 
Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. 

(Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nagykanizsa Szolgáltató Iroda)

A rendezvény a februárban véglegesítésre került Új Széchenyi Terv
keretében elérhetõ pályázati lehetõségeket mutatja be. A felszólalók

tájékoztatói után konzultációra is lehetõség van.

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de regisztráció köteles. 

Jelentkezési lap kérhetõ: a nagykanizsa@zmva.hu e-mail címen. 

Jelentkezni 2011. február 28-ig lehet.
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Pályázat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati
bérlakásokról szóló 42/2007. (IX.25.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi
üres önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére: 

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKOR-
MÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVAL RENDELKEZÕ, ILLET-
VE NEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉRE:

1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. V. em. 4.  
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: komfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 17.730
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év,  vagy a cse-
rélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2011. március 9. 10-11 óráig.
2. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. V. em. 31.
A lakás alapterülete: 66 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: összkomfortos. A
lakás településen  városi terület. Bérleti díj összege: 34.188 Ft. A lakás állapota: hely-
reállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdé-
sével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 9.
13-14 óráig.
3. Nagykanizsa, Csányi u. 9. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 32 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 11.232 Ft. A
lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt la-
kás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2011. március 8. 14.30-15.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 19. fsz. 1. (mozgáskorlátozottak részére)
A lakás alapterülete: 57 m2, szobaszám: 1+2 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése:  városi terület. Bérleti díj összege:
29.526 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év,
vagy a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megte-
kintésének idõpontja: 2011. március 8. 9.30-10.30 óráig
5. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. II. em. 4.
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése:  belvárosi terület. Bérleti díj összege: 19.190 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cse-
rélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének
idõpontja: 2011. március 9. 9-10 óráig.
6. Nagykanizsa, Kazanlak krt. 1/C. III. em. 3.
A lakás alapterülete: 70 m2, szobaszám: 2+2 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése:  városi terület. Bérleti díj összege:
31.920 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy
a cserélt lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekinté-
sének idõpontja: 2011. március 9. 11-12 óráig.
7. Nagykanizsa, Platán sor 4. V. em. 32.
A lakás alapterülete: 45 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése:  városi terület. Bérleti díj összege: 17.730 Ft. A
lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év, vagy a cserélt
lakás bérleti szerzõdésével megegyezõ idõtartamú. A lakás megtekintésének idõ-
pontja: 2011. március 9. 13.30-14.30 óráig

SZOCIÁLIS ÉS NEM SZOCIÁLIS HELYZETALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZA-
TI BÉRLAKÁS BÉRLETI JOGÁVALNEM RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉ-
SZÉRE:

1. Nagykanizsa, Berzsenyi u. 14/B. VII. em. 45.
A lakás alapterülete: 41 m2, szobaszám: 1+1 fél szoba, komfortfokozata: össz-
komfortos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj össze-
ge: 21.238 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 9. 14-15 óráig.
2. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/B/6.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja:  2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 117/11/D/3.
A lakás alapterülete: 44 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 15.796
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig
4. Nagykanizsa, Csengery u. 117/15. fsz. 2.
A lakás alapterülete: 53 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos, A
lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 13.886 Ft. A

lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás megtekin-
tésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/G/8.
A lakás alapterülete: 48 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: peremterület. Bérleti díj összege: 17.232
Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás meg-
tekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8.30-9.30 óráig. 
A lakás alapterülete: 38 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 20.672 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30.óráig.
7. Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. I. em. 3.
A lakás alapterülete: 39 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
22.932 Ft. A lakás állapota: felújított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A la-
kás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 12.30-13.30 óráig. 
8. Nagykanizsa, Fõ u. 9. II/1/9.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 24.462 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 9.15-10.15 óráig.
9. Nagykanizsa, Rózsa u. 15. fsz. 3.
A lakás alapterülete: 55 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Bérleti díj összege: 23.815
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 9. 15-16 óráig.

NEM SZOCIÁLIS HELYZET ALAPJÁN, ÖNKORMÁNYZATI BÉRLA-
KÁS BÉRLETI JOGÁVAL NEM  RENDELKEZÕ PÁLYÁZÓK RÉSZÉ-
RE:

1. Nagykanizsa, Király u. 34. II. em. 3.
A lakás alapterülete: 113 m2, szobaszám: 3 szoba, komfortfokozata: komfortos.
A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 61.472
Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 13.30-14.30 óráig.
2. Nagykanizsa, Fõ u.  8. II. lh. II. em. 5.
A lakás alapterülete: 80 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: komfortos. A
lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege: 40.400 Ft.
A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év. A lakás
megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 10.30-11.30 óráig.
3. Nagykanizsa, Fõ u.  8. I. lh. II. em. 14.
A lakás alapterülete: 72 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
39.168 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 11.30-12.30 óráig.
4. Nagykanizsa, Fõ u.  21. I. em. 5.
A lakás alapterülete: 54 m2, szobaszám: 2 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: belvárosi terület. Bérleti díj összege:
31.752 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A bérleti jogviszony idõtartama: 5 év.
A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március 8. 8-9 óráig. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Garzonházakról szóló
32/2001. (VI.27.) számú helyi rendelete alapján, az alábbi bérlakások bérle-
ti jogának elnyerésére: 

1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/B. II. em. 10.
A lakás alapterülete: 40 m2, szobaszám: 1 szoba, komfortfokozata: összkomfor-
tos. A lakás településen belüli fekvése: városi terület. Szálláshasználati díj össze-
ge: 14.920 Ft. A lakás állapota: helyreállított. A szálláshasználati szerzõdés idõ-
tartama: maximum 60 hónap. A lakás megtekintésének idõpontja: 2011. március
8. 9-10 óráig.

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályán (Nagykanizsa, Eöt-
vös tér 16. I. em. 100.) lehet benyújtani.  Pályázati nyomtatványok ugyanitt kap-
hatók!

Pályázatok benyújtásának határideje:  2011. március 21.

Nagykanizsa, 2011. február 16.

Cseresnyés Péter polgármester

PPáállyyáázzaatt öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk bbéérrlleettii jjooggáánnaakk eellnnyyeerréésséérree
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Balogh  László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képviselõ-
je, OKISB-elnök fogadóórát tart minden  hónap elsõ szerdáján 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 fogadóórát tart
minden hónap elsõ keddjén 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Szakközép-
iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259, bcsaba@nagykanizsa.hu
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros oldal),
Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan oldala, Ki-
nizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca és Lámpagyá-
ri utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap I. szerdáján 16,00
órától a Pálma Vendéglõben (Magyar utca). Aznap 18 órától 20 óráig Bicsák Miklós
Palin és Korpavár lakossága számára tart fogadóórát a palini új Általános Iskolában.
Cseresnyés Péter polgármester fogadónapját 2011. március 2-a helyett március
9-én, Karádi Ferenc alpolgármester március 9-e helyett március 2-án tartja a
Polgármesteri Hivatal Eötvös téri épületében 8,30-12,00 óráig.
Bizzer András a 6. számú választókerület (Rózsa u. 14-tõl végig páros házszámok,
Rózsa u. 21-tõl végig páratlan házszámok, Kazanlak körút 1-tõl végig páratlan ház-
számok, Kazanlak körút 2-12/C-ig páros házszámok, Munkás utca 1-3/B-ig páratlan
házszámok, Munkás utca 2-tõl végig páros házszámok, Munkás 5-tõl végig páratlan
házszámok) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart 2011. február 25-én (pénte-
ken) 17 órakor a Hevesi Sándor Általános Iskolában.

KKééppvviisseellõõii,, vváárroossvveezzeettõõii ffooggaaddóóóórráákk

Értesítjük a Kedves Szülõket, hogy a 2011/2012-es nevelési évre , tanévre vo-
natkozó óvodai és iskolai beiratkozást Nagykanizsa Megyei Jogú Város óvodá-
iban és valamennyi általános iskolájában 2011. március  8-9-én tartjuk. 
Mindkét napon 8.00 - 17.00 h-ig várjuk a leendõ óvodások és 1. osztályosok je-
lentkezését. A jelentkezés helye a kötelezõ felvételt biztosító vagy a szülõ által
választott óvoda illetve általános iskola. A felvételrõl a férõhelyek ismeretében
az intézmény vezetõje dönt, melynek eredményérõl a szülõket 8 napon belül
írásban értesíti.
Az óvodai beíratáson várjuk azoknak a gyermekeknek a szüleit, akik 5. életévü-
ket a 2011. évben töltik be és még nem járnak óvodába. A közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az év-
ben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (2011.
szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. 
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2011. augusz-
tus 31-ig betöltik, vagy akik a 2011/2012. nevelési év során lesznek 3 évesek. 
A jelentkezéshez szükséges okmányok: a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata, gyermekorvosi igazolás, lakcím igazolásra alkalmas személyi igazolvány
vagy lakcímkártya.
Általános iskolai felvételre kell jelentkeznie minden nagykanizsai gyermeknek,
aki 2011. május 31-ig betölti a hatodik életévét. A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a 2004. június 1. és 2005. má-
jus 31. között született gyermekek a 2011/2012. tanév kezdetén tankötelessé
válnak.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: óvoda vagy a Térségi Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi Rehabili-
tációs Bizottság szakvéleményének eredeti példánya, vagy gyermekorvosi iga-
zolás, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcím igazolásra alkalmas sze-
mélyi igazolvány vagy lakcímkártya.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatal
Mûvelõdési és Sportosztály

ÓÓvvooddaaii ééss áállttaalláánnooss iisskkoollaaii 
jjeelleennttkkeezzéésseekk aa 22001111//22001122.. ttaannéévvrree

Tájékoztatom a Tisztelt Szülõket, hogy az Egyesített Bölcsõde a 2011/2012.
nevelési évre vonatkozó beiratkozást 2011. március 7-8-án 8-17 óra között tart
az intézmény Rózsa u. 7/a. szám alatti székhelyén, amelyen az Attila u. 7. szám
alatt kialakításra kerülõ 40 férõhelyes tagintézménybe is fogad jelentkezéseket.
A jelentkezési lapok letölthetõk a bölcsõde honlapjáról: 
http://egyesitett-bolcsode.mlap.hu
Továbbá 2011. március 5-én, szombat délelõtt 9-12 óráig "Bölcsõdenyitogató"
keretében az intézmény az érdeklõdõk részére lehetõséget biztosít az egyes tag-
bölcsõdék (Belvárosi Bölcsõde - Nagykanizsa, Kisfaludy u. 19., Napraforgó
Bölcsõde - Nagykanizsa, Csokonai u. 5., Rózsa Bölcsõde - Nagykanizsa, Ró-
zsa u. 7/a.) megtekintésére.    

BBööllccssõõddeeii bbeeiirraattááss

GGyyaakkoorroolldd aazz aannggooll nnyyeellvveett!!
Vegyél részt a Betty 

Memorial Versenyen, 
melyet a Batthyány Lajos Gimnázium és a Betty Memorial 

Alapítvány immár 15. alkalommal rendez meg középiskolás tanulók számára. 

A versenyt két kategóriában rendezzük: 
nyelvvizsgával rendelkezõk, 

nyelvvizsgával nem rendelkezõk. 

A versenyre minden nagykanizsai középiskolás jelentkezhet
a számára megfelelõ csoportba. Kategóriánként az elsõ hat helyezett 

tárgyjutalmat, a gyõztesek pedig egy-egy londoni jutalom utat nyernek.

A verseny háromfordulós. 
Elsõ forduló: 2011. március 3. (csütörtök) 14.30 – írásbeli. 

Második forduló: 2011. március 17. (csütörtök) 14.30 – írásbeli a legjobb
30-30 versenyzõ részvételével. 

Döntõ: 2011. április 1. (péntek) 12.30 – szóbeli a legjobb 6-6 versenyzõ 
részvételével, utána eredményhirdetés.

A verseny helyszíne a Batthyány Lajos Gimnázium.
Jelentkezz iskolai angoltanárodnál! 

Jelentkezési határidõ: 2011. március 1. (kedd)

"Bekukkantó"
Kedves Szülõk!
Tisztelettel meghívjuk Önöket, a Nagy-
kanizsa Központi Rózsa Óvoda Szék-
hely Intézményébe (Nagykanizsa Ró-
zsa u. 7.) 2011. február 26-án (szom-
baton) 10 órakor tartandó nyílt nap-
ra, ahol megismerkedhetnek az óvo-
dával, nevelési programunkkal, a leen-
dõ kiscsoportos óvodapedagógusok-
kal és dajkákkal.

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2011. február 10. - február 28.
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Horoszkóp

Céltudatosabban tervezze meg a napjait.
Megfontoltan döntsön mindazokban a
kérdésekben, amelyek a családot anyagi-
lag hátrányosan érinthetik. Érzelmi éle-
tére is szenteljen több idõt.

Egyhangúvá válhat a párkapcsolata, ha
nem visz némi színt, kedvességet és kel-
lemes meglepetést az otthon töltött na-
pokba. A közös kikapcsolódás, a közös
programok javíthatnak a helyzeten.

Új lehetõségeket rejteget a jövõ. Elképzelé-
sei, döntései mellett álljon ki , és ne hagyja
lebeszélni magát semmirõl a kényelmesebb
megoldás miatt. A barátai együttmûködésé-
re is számíthat ezekben a napokban.

Ha nem akarja, hogy kedvese megzsarolja va-
lamivel, mûködjön együtt vele, akár lakás-át-
alakításról, vagy új konyhai eszköz vásárlásáról
van szó. Ne az anyagiak miatt töprengjen, ha-
nem örüljön annak, hogy közeledik a tavasz.

Ha ismét sok feladatot vállal el, csak elapróz-
za az energiáit, és nem jut ideje odafigyelni
az egészségére. Tervezzen be kisebb célokat,
és elégedjen meg a kisebb eredményekkel. A
szórakozásról se feledkezzen meg.

Jó szervezõkészségének köszönhetõen to-
vábbra is megoldja a család minden gond-
ját. A köszönet sem marad el, betervezhet-
nek a nyáron egy szép közös kirándulást,
csak az úti célt kell önnek meghatároznia.

Sokat foglalkoztatja egy régi kedvesének a
sorsa. Ha netán bánkódik az elszalasztott le-
hetõség miatt, ismét próbálkozhat. A bátra-
ké a szerencse még a szerelemben is. Ne ha-
bozzon, hanem lépjen a tettek mezejére.

Ha nem tud mit kezdeni a szabadidejével,
töprengjen el, mivel tudja meglepni a kör-
nyezetét. Nem csak a húsz éveseké a világ,
az unatkozás helyett hasznosítsa magát ak-
kor is, ha elmúlt már negyven.

Úgy tûnik, érzelmei fogják irányítani egészen
márciusig a napjait. Lehetõleg ne akarjon ural-
kodni a párja felett, a közös beszélgetést kezdje
mindig azzal, hogy õ mit szeretne. Ha elmondja
a kívánságát, cselekedjen annak megfelelõen.

Ne kergessen hamis illúziókat, mérje fel
a valóságot, és cselekedjen annak megfe-
lelõen. Farsang idején menjen bálba és
szórakozzon. Mindig olyan munkával
kezdje a napot, amihez kedve van.

Figyeljen jobban az immunrendszerére, és
nézzen szembe a valósággal. Ápolja tes-
tét-lelkét egyaránt. A lázadozás helyett fo-
gadja el annak a személynek a támogatá-
sát, aki önhöz a legközelebb áll. 

Ha a rövid távú feladatait nem tudja si-
kerrel megoldani, a változatosság kedvé-
ért tervezzen hosszú távra. Vegye ezt az
egészet játéknak, az ész érveket el lehet
felejteni egyelõre.

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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Nk-án a Csónakázó tónál (Látó-
hegyen), a Szõlõskerttõl 5 percre,
panorámás, 577 m2-es telek villany-
nyal, vízzel, épülettel, alatta pincé-
vel, szõlõvel eladó. Érd.: 0693/325-
840, 0630/227-3636 (7331K)

Budapesten - Ferencvárosban
parkra nézõ, erkélyes, kétszobás,
51 m2-es, egyedi fûtéses, elsõ eme-
leti lakás eladó. Nem panel. Diá-
koknak is ideális. Ár: 13 millió Ft.
Tel.: 0630/217-3453 (7332K)

Kiskanizsán két és félszobás
(60m2) jó állapotú családi ház szép
telekkel, ipari árammal, garázzsal,
reális áron eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 0630/957-3903 (7338K)

Liftes ház második emeletén,
kívül-belül felújított, központi fû-
téses, kis lakás eladó vagy Pécsire
cserélhetõ. Érd.: 0693/738-108,
0620/593-2426 (7343K)

Masszázs a nagykanizsai Uszodá-
ban! (A szolgáltatás belépõjegy nél-
kül is igénybe vehetõ.) Szolgáltatá-

sok: alakformáló-, talp-, egyéb masz-
százs, fényterápia, méregtelenítés,
stb. Hívásra házhoz is megyek. Ér-
deklõdni és bejelentkezni: a
+3630/481-2323 telefonszámon le-
het. (6273K)

Televíziók, LCD monitorok, vi-
deók, DVD-k és távirányítók javí-
tása. Balaskó István. Nk, Ady u.
11. Tel.: 0630/597-1530 (7334K)

Meghibásodott távirányítóját
(TV, DVD, HIFI, stb.) megjaví-
tom. Tel.: 0620/510-2723 (7335K)

Kidobásra szánt TV-jét, moni-
torját, mikróját, mosógépét, stb. el-
szállítom. Tel.: 0620/510-2723
(7336K)

Gyakorlattal rendelkezõ köny-
velõ vállalja társas és egyéni vál-
lalkozók könyvelését és beszámo-
lók készítését. Tel.: 0630/348-
9669 (7340K)

Vagyonõr jelentõs, sokoldalú,
gyakorlattal elhelyezkedne Nagy-
kanizsán vagy környékén. Tel.:
0620/254-2679 (7344K)

Gyûjteményembe régi porce-

lán falitálat, vázát, kerámia tárgya-
kat, karórákat és jó állapotú nõi
vagy férfi kerékpárt vásárolok.
Tel.: 0630/332-8422 (7333K)

Eladó 1 db 200 literes Zanussi
fagyasztó láda és 1 db bordó-drapp
színû kinyitható kanapé 12-12 ezer
forintért. Érd.: 0620/254-2679
(7345K)

59/160/60 elvált hölgy olyan
társat keres hosszabb kapcsolat-
ra, akinek káros szenvedélye
nincs. Nem ismerkedek telefo-
non, pontos címet kérek és levél-
ben válaszolok. Leveleket a
szerkesztõségbe kérem. Jelige:
„Õszinteség” (7341K)

Hat évtizedes zsák keresi a kor-
ban hozzáillõ, színes foltját. Érd.:
zsak60@freemail.hu (7342K)

Hirdessen a Kanizsában
Lakossági apró 15 szóig egy alkalommal: 600 Ft 

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 300 Ft.). 
Vállalkozási apró 15 szóig egy alkalommal: 1200 Ft  

(Amennyiben hirdetését egyszerre több alkalomra adja fel, úgy a másodiktól 600 Ft.)

ÁLLÁS - ÁLLÁS - ÁLLÁS
A Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nagykanizsai

Kirendeltség és Szolgáltató Központ az alábbi szakmákban, illetve
munkakörökben kínál elhelyezkedési lehetõséget: 

nemzetközi tehergépkocsi-vezetõ szakirányú megegyezés szerint
pékáruszállító sofõr (6 órás) szakirányú 70.000 Ft
szerkezetlakatos szakirányú 126.000 Ft
villanyszerelõ szakirányú megegyezés szerint
értékesítõ autószalonba középfokú megegyezés szerint
matematika-fizika szakos
általános iskolai tanár szakirányú KJT. szerint
junior HR tanácsadó felsõfokú 100.000 - 120.000 Ft
munkafelvevõ középfokú 170.000 Ft
autószerelõ szakirányú 190.000 Ft
varró szakirányú 100.000 Ft
CO hegesztõ szakirányú megegyezés szerint
CNC gépkezelõ szakirányú megegyezés szerint
ellenõrzõ mûszerész szakirányú megegyezés szerint
termékfejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
mûszaki vezetõ szakirányú megegyezés szerint

Bõvebb felvilágosítást a munkahelyi ajánlatokról a Nyugat-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Nagykanizsai Kirendeltség és Szolgáltató Központban
Nagykanizsa, Fõ út 24. szám alatt adunk, vagy www.nyugatrmk.hu címen. Ügyfélfo-
gadási idõ: hétfõ - kedd - csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00 óra között, péntek: 8.00 -
12.00 óra.

Nagykanizsai Izzó SE (12.) –
VKL SE Gyõr (8.) 31-32 (14-15)

NB I B Nyugati csoport nõi ké-
zilabda-mérkõzés, 15. forduló.
Nagykanizsa, 150 nézõ. Vezette:
Arnold, Temesi. Nagykanizsa:
Hrankai - Nagy R. 6, Gácser 2,
Pintér K. 4, László 4, Mátyás 10,
Gyánó 1. Csere: Ruppert 2, Takács
A. 2, Papp Zs. Edzó: Gódor Mi-
hály.

Határozottan és összeszedett
játékkal kezdett a Izzó SE, bár
elõbbi jelzõ a nagy igyekezet-
ben Mátyás Augusztánál példá-
ul a gólok szórása mellett két
perces büntetésben is csúcsoso-
dott (5-2). Hrankai Regina még
hetest is hárított, de a gyõriek
vészes „közeledésbe” kezdtek,
és 7-7-nél már egymás mellett
álltak a csapatok. Innentõl
mondhatni õrült versenyfutás
kezdõdött, de inkább a vendé-
gek vezettek.

Mindkét oldalon rengeteg hiba
tarkította a produkciókat, majd 21-
20-nál ismét kanizsai elõnyt muta-
tott az eredményjelzõ. Nem lehe-
tett azonban felhõtlen az öröm, hi-
szen érzékelhetõ volt a kanizsai
csapaton a görcsösség, ami bizony
imitt-amott már a fizikális fárad-
sággal is párosult. Mátyást igye-
keztek a kisalföldiek külön örzõ-
vel teljesen kikapcsolni, ezért sem
volt véletlen, hogy elsõ gólját a
második félidõben csupán a 17.
percében szerezte, ráadásul már az
elõny ismét a vendégeknél volt
(23-24).

Aztán nagy hajrát nyitottak a
csapatok,  sajnos Nagy Renáta nagy
helyzetben rontott, majd ennél is fá-
jóbb volt Gácser Klaudia ziccer-hi-
bázása a vége elõtt néhány másod-
perccel 31-31-nél. S mintha csak
egy megírt színdarab legdrámaibb
végét vitték volna pályára a küzdõ
felek – no meg a játékvezetõi kettõs
–, következhetett egy végsõ sza-

baddobás a gyõriek javára az ellen-
támadásuk után... És õk 12 méterrõl
a tornyosuló sorfal ellenére (vagy
éppen az mellett) – a jobb alsóba
dobták a labdát (31-32).

Gódor Mihály: „Egy, a végjá-
tékban történt kiállítás következ-
ményei miatt mindenképp megóv-
juk a mérkõzést! Egyértelmû játék-
vezetõi mûhiba történt azokban a
pillanatokban...”

Mindehhez annyit, hogy a talál-
kozó komisszárja annyit jelzett a
mérkõzés után azonnal, hogy lehet
alapja az óvásnak...

Kereskai Péter, a nõi szekció
vezetõje elmondta, hogy levélben
fordultak óvási kérelmükkel az or-
szágos versenybizottság felé,
melyhez a bizonyító erejû felvételt
is mellékelték a találkozóról.
Musits Ferenc, a klub elnöke eh-
hez annyit fûzött hozzá, hogy in-
formációi szerint a versenybizott-
ság vizsgálja az óvás szabálysze-
rûségét, és a kézhezvételtõl számí-
tott 8 napon belül dönthetnek.

P.L.

ÉÉsszzvveesszzttõõ vvééggjjááttéékkkkaall
Somogyban futballoztak
A Nagykanizsai UFC ifjú labda-

rúgói közül az 1998-ban és a 2000-
ben született korosztály együttesei
Nagyatádon szerepeltek teremtor-
nán, s mind az idõsebbek, mind a
fiatalabbak végül az elsõ helyet
szerezték meg. Elõbbieknél a gól-
király Pápai Mátyás (UFC; 5 gól)
lett, míg utóbbiaknál szintén kani-
zsai volt a legeredményesebb, Pá-
ros Tamás (UFC; 6 gól) személyé-
ben. Az 1999-es korosztály Siófo-
kon vendégeskedett, ahol harmadik
helyezést ért el az UFC legénysége,
s közöttük volt a torna legjobb ka-
pusa, Koncz Balázs (UFC).

Ismét leszakadóban 
Az elmúlt hetekben a Kanizsa

KK DKG-East férfi kosárlabda
együttese kétszer is idegenben
szerepelt, elõbb a Törökbálint,
majd a Pápa vendégeként. A kore-
ográfia már-már a szokásos volt
vendégjátékuk alkalmával, hiszen
ha nem is nagy különbséggel, de
elõbbi helyszínen 86-80-ra, míg a
Veszprém megyei városban 83-
76-ra kaptak ki a tabellán
kilencedik kanizsaiak. 
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A kadet (16-17-éves) és junior
(18-20-éves) nõi birkózó váloga-
tott az alapozó edzések után meg-
kezdte verseny felkészülését is a
korcsoportos Európa- és világbaj-
nokságra.

Az elsõ „A” kategóriás (a nem-
zetközi birkózó szövetség ver-
senynaptárában szereplõ) megmé-
rettetésre az ausztriai Wolfurt vá-
rosába utaztak Nagy Lajos szövet-
ségi tréner és a válogatott mellett
segédedzõi feladatokat ellátó
nagykanizsai Szatmári Zsolt vezet-
te 14 fõs csapat, akik között he-

lyet és lehetõséget kapott a még
csak 15 éves nagykanizsai Egyed
Zsanett is.

A versenyre közel 20 ország
versenyzõi mérlegeltek, így az ala-
pozást követõen egy megfelelõ
erõsségû versenyen vehettek részt
a lányok. A kanizsai versenyzõ a
46-kg-osok között tussal verte
meg az osztrák Viktoria Schind-
lert, majd 2-0; 2-0-ra gyõzte le a
lengyel Julia Chruciel-t és bejutott
a fináléba, ahol a finn kadet-válo-
gatott versenyzõje Katerina Varte-
va várt rá. Zsanett az elsõ menet-

ben még vezetett, de végül az idõ-
sebb és rutinosabb ellenfele, ha
minimális különbséggel is, de le-
gyõzte a Kanizsai Birkózó Sport-
egyesület reménységét.

Nagy Lajos vezetõedzõ így véle-
kedett az ausztriai erõpróba után:
„Minden idõk legjobb nõi csapata
bizonyíthat a szombathelyi kadet vi-
lágbajnokságon. Az eddigi eredmé-
nyek alapján joggal remélhetjük,
hogy ennek a csapatnak tagja lehet
akár a kanizsai Egyed Zsanett is.”

P.L.

EEggyyeedd ZZssaanneetttt:: IIrráánnyy SSzzoommbbaatthheellyy??

Nagykanizsai Izzó SE (2.) –
Kiskõrös KSK (3.) 29-23 (14-11).
NB II Dél-nyugati csoport férfi ké-
zilabda-mérkõzés, 16. forduló.
Nagykanizsa, 120 nézõ. Vezette:
Kóbor, Tasnádi. Izzó SE: Bolla -
Baranyai 5/1, Nagy B. 1, Felde 1,
Kiss G. 11, Horváth Balázs 4, Füle
Cs. 5. Csere: Dolezsár (kapus),
Kovács B., Répási 2. Edzõ: Tóth
László.

A második játékrészben a kani-
zsaiak még meg is ijedhettek,
egyenlõ állásnál azonban helyén
volt a szívük, és biztosan nyerték a
rangadót. 

– Minimum két góllal kellett
nyerniük a fiúknak, hogy a máso-
dik helyre ugorjunk a tabellán, s
ezt jóval túl is teljesítették a srá-
cok. – kezdte a tréner, Tóth László.

–  A gyõzelem ellenére nem igazán
voltam elégedett a védekezéssel,
ami némely helyzetekben bizony
nem mûködött olajozottan. De
hogy a gyõzelem ténye mellett más
örömteli dolog is akadt a találko-
zón, arra jó példa, hogy Répási
Szilveszter bizonyította, játékban
kezd felnõni, s a nagyok között is
bátran lehet rá számítani.

– A második félidõre igencsak
elhalkult a kispadon...

– Ennek összetett okai vannak,
de nem gyõzöm hangsúlyozni, saj-
nos be kell látni, a terem, ahol ját-
szunk, alkalmatlan NB II-es mér-
kõzések játszására. Csoda, hogy
még nem történt baleset, s hihetet-
len energiája megy el a játékosok-
nak arra, hogy mozgásban korri-
gáljanak például egy lövõcseles

indulásnál. Úgy tûnik, az ilyen kö-
rülményekkel való szembesülések
engem is hatványozottan megvisel-
nek.

– Ehhez képest mondhatni sima
lett a vége.

– Pedig nem is volt ezúttal bal-
kezes játékosunk, jobbkezessel
igyekeztünk betölteni az ûrt, ezért
nagyon úgy kalkuláltunk, hogy ko-
rántsem lesz egyszerû mérkõzés.

– Mi volt az oka a félidei kapus-
cserének?

– Bolla alapvetõen a kezdeti
megingásokat jól dolgozta fel, utá-
na nagy dolgokat alakított, fejben
azonban még nem egészmeccses
játékos. A helyére beállt rutino-
sabb Dolezsár Roland ugyan ha-
gyott ki edzéseket, de aztán õ is so-
kat tudot tenni a csapat gyõzelmé-
ért.

P.L.

AA mmáássooddiikk hheellyyrree uuggrroottttaakk

Hungaropharma Decs (6.) –
Aquaprofit NTSK (1.) 5,5:6,5. NB
I sakk csapatbajnoki mérkõzés, 6.
forduló. Decs. 

Eredmények (elöl a hazaiak):
Sedlak - Balogh Cs. 0:1, Papp Gy. -
Héra 1:0, Roganovic - Márkus
0,5:0,5, Tóth E. - Gonda 1:0, Pla-
chetka - dr. Flumbort 0:1, Nagy
Hegyesi - Bérczes 0,5:0,5, Pataki -
Pintér J. 0,5:0,5, Veszprémi - Medv-
egy 0:1, Papp T. - Prohászka 0,5:0,5,
Feltigani - Faragó 0:1, Taskovits -
Galyas 0,5:0,5, Tóth S.-Gara T. 1:0.

Többször is bebizonyosodott
már, hogy a Decs együttese tud kel-

lemetlen pillanatokat szerezni, s ez
most is, a kanizsaiak gyõzelme el-
lenére is igaznak bizonyult. A ven-
dégek tán kissé lebecsülték ellenlá-
basukat, így szûk arányú lett a gyõ-
zelem. A táblázaton így valamivel
csökkent is az elõnye a dél-zalaiak-
nak, de az ötpontos – biztosnak te-
kinthetõ – „látótávolság” azért
megmaradt. Az állás: 1. Aquaprofit
NTSK 50,5, 2. ASE Paks 45,5, 3. Z.
Csuti Hydrocomp 40,5.

Tompa Ingatlanforgalmi Kft.-
Kanizsa Sörgyár SE (6.) – BSE (4.)
4:6. Nõi asztalitenisz Extraliga-mér-
kõzés, 12. forduló. Nagykanizsa.

Már új szelek fújnak a honi nõi
asztalitenisz életben is, hiszen a ta-
valyi bajnok BSE igencsak keresi
tavalyi önmagát. Ettõl függetlenül
a budaiak elleni mérkõzés mindig
több egy szimpla találkozónál, s
fõleg úgy, ha a vendéglátók még
közel is álltak legalább egy bajno-
ki pont megszerzéséhez.

Tápai Tímea ezúttal is vezér-
egyéniség volt mérkõzései alakulá-
sa alapján, hiszen hármat is nyert, a
negyediket pedig Márkus Enikõ je-
gyezte. Tápai ezúttal is legyõzte a
horvát válogatott Vaida Kornéliát,
de nem csupán ezzel szereztek kel-
lemetlen perceket a kanizsaiak a
budapesti együttesnek.

P.L.

AA ttoopp-bbaajjnnookkssáággookkbbóóll jjeelleennttjjüükk......
KKiisssséé 
kköönnnnyyeeddeenn vveettttéékk

KKöözzeell aa ddöönntteettlleennhheezz
aa bbaajjnnookk eelllleenn

Döntetlen az utolsó elõtti
felkészülésin

A Nagyatád elleni 2-1-es vere-
séggel végzõdõ elõkészületi talál-
kozó után utolsó elõtti felkészülé-
si mérkõzését játszotta a Nagyka-
nizsai TE 1866-Horváth Méh NB
III-as labdarúgó együttese a szin-
tén harmadosztályú Kaposvár II
ellen idegenben. A mûfüves pá-
lyán sorra került meccs elsõ fél-
idejében a somogyiak szereztek
vezetést, s ezt egyenlítette ki a má-
sodik játékrészében Cs. Horváth
Gábor, amivel ki is alakult az 1-1-
es végeredmény. A kanizsaiak az
elõzetes tervek szerint a tavaszi
szezonkezdet elõtt még egy
összecsapást játszanak – jövõ
szombaton, a szintén NB III-as
Hévíz ellen, Zalaapátiban.

Az eddigi legjobb kanizsai
szerepléssel

Nyolcadik helyen végzett a 19
megyei és a budapesti gyõztes rész-
vételével megrendezett diákolimpi-
ai békéscsabai döntõn a nagykani-
zsai Zsigmondy-Széchenyi Szak-
képzõ Iskola teremlabdarúgó együt-
tese az V-VI. korcsoportosok mezõ-
nyében. A kanizsaiak a Szegeddel
kezdtek és 2-0-s vezetés után kaptak
ki 3-2-re. Ezek után minden mecs-
csüket nyerniük kellett a továbbjutá-
sért. A következõ ellenfelük a Duna-
újváros csapata volt, melyet 1-0-ra
vertek, aztán a Pápa következett 2-
1-es sikerrel, majd a Gyõr 3-1-re
maradt alul velük szemben. Menete-
lésüket, sajnos a következõ nap már
nem tudták folytatni a dél-zalaiak,
lévén az elõzõ napi fáradságot, illet-
ve a sérüléseket is nehéz volt kipi-
henni. Elsõként a Szombathely csa-
patával játszottak és 2-1-re alulma-
radtak a legjobb négy közé jutásért
vívott találkozón. A következõ
meccsükön büntetõkkel kaptak ki
Tatabánya ellen. A 7. helyért egy
góllal vesztettek a Vác csapata ellen,
de ezen a találkozón már azok a já-
tékosok kaptak lehetõséget, akik ad-
dig kevesebbet játszottak. Ezzel
együtt a legénység a város eddigi
legjobb eredményét érte el terem-
labdarúgásban az V–VI. korcsoport-
ban. A Zsigmondy-Széchenyi Szak-
képzõ Iskola Békéscsabán a nyolca-
dik helyen végzett teremlabdarúgó
együttese: Szakmeiszter Ádám, Sze-
keres Péter – kapusok, Horváth
Ramón, Béli Milán, Szakmeiszter
János, Árok Roland, Orbán Imre,
Navracsics Máté, Molnár Roland,
Dukai Roland, Verebélyi Norbert,
Godina Viktor és Antalics Levente –
mezõnyjátékosok. Csapatvezetõ:
Váradi Gábor.
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A Palini Általános Iskola és Óvoda
gyermekeinek képzõmûvészeti 
kiállítása. Megtekinthetõ: március 4-ig

KLÍMABARÁT - klímavédelem
gyermekszemmel. Kiállítás Zala, 
Somogy és Tolna megye diákjainak
alkotásaiból. Megtekinthetõ: március 5-ig

Zalai Vadász Alkotók
Egyesületének Kiállítása
Megtekinthetõ: március 10-ig

Február 25. 19 óra
"Együtt a kanizsai ifjúsági
mûvészetért". A fogadás, avagy egy
csók és más minden - zenés játék. A
Harmónia Társulat elõadásában Írta
és rendezte: Kurta Lilla. Belépõdíj:
felnõtt 1000 Ft; diák 700 Ft

Március 1. 14.30 óra
Jótékonysági vállalkozásfejlesztési
elõadás. Elõadó: Tonk Emil. 
Az elõadás bevételével a Nagykanizsa
és Vonzáskörzete Sérült Gyermekeiért
Alapítványt támogatjuk. Belépõdíj: 
I. 1 000 Ft, II. 5 000 Ft (VIP jegy, 
mellyel lehetõség nyílik az elõadás utáni
beszélgetésen való részvételre Tonk
Emillel. Jegyrendelés: 06-30/8677-13,
E-mail: sqcdelnyugat@gmail.com 

Március 2. 15 óra
Az "Én hobbim" sorozat keretében
Szalai Ernõné kártyanaptár, 
szalvéta, képeslap gyûjteményének
bemutatása. Közremûködik: a Bolyai
János Általános Iskola 4.a tanulói:
Csepreghy Réka - vers, Hujber Panna
- népdalcsokor

Március 3. 19 óra
Zala Márk bérlet. SÍRPIKNIK -
komédia. Az Orlai Produkciós Iroda
elõadása. Belépõdíj: 3000 Ft

BRUNNER ERZSÉBET 100
Kiállítás Brunner Erzsébet
születésének 100. évfordulója 
alkalmából. Megtekinthetõ: 2011.
február 28-ig

Sporttörténei plakátkiállítás
Sportolók egykor és ma
Megtekinthetõ: február 28-ig

Kulturális örökségvédelem gyerek-
szemmel - plakátgrafikai 
kiállítás

Február 26. 19 óra
Farsangi táncház
Zene: Bojtár Népzenei Együttes
Belépõdíj: 1 000 Ft, jelmezben csak
500 Ft

Február 26. 19 óra
Nagyrác farsangi bál
Belépõdíj: 2000 Ft

Március 1. 10 és 14 óra
RUTKAI BORI és a HÉBE -
HÓBA BANDA: VACKA DALOK
Rutkai Bori - ének, Bujdosó János -
gitár, Darvas Kristóf - zongora,
Szeretõ Dániel - basszusgitár, Dudás
Zsombor - dob. 
Belépõdíj: 500 Ft

Vidám farsangi mulatsággal
kötötte össze a Pártolótagok
Napját a Honvéd Kaszinó
Hölgyklubja. A programok kö-
zött szerepelt jelmezes felvonu-
lás, táncverseny és daltanulás,
így a jókedv szinte már az elsõ
perctõl garantált volt.

A Pártolótagok Napját második
alkalommal rendezte meg a

Hölgyklub, megköszönve az
együttmûködést és a farsang apro-
póján egy kis mulatsággal, finom
falatokkal és italokkal kedvesked-
ve nekik. A harminc taggal büsz-
kélkedõ Hölgyklub számos prog-
rammal szórakoztatta a közel száz
fõs vendégsereget, így a táncos
kedvûek versenghettek a legjobb
páros címért, de a pálinka-kupicá-
kért is derekasan meg kellett küz-

deni a székekkel starthoz állók-
nak. Az egyik versenyszám fel-
adataként ugyanis ülõ-alkalma-
tosságokkal kellett elbicegni a
csábító pálinkás asztalhoz. Büki
Pálné, a Hölgyklub vezetõje el-
mondta, elõzetesen összegyûjtöt-
ték a tagok kívánságait a progra-
mokat illetõen, és ennek alapján
szervezõdött az eseménydús dél-
után. Az ötletes versenyszámok-
nál már csak a jelmezes felvonu-
lás volt mókásabb, a maskarások
között szerepelt orvos, udvar-
hölgy, macska, méhész, az est fõ-
szereplõje és egyben királynõje
pedig egy bájos utcalány, aki in-
cselkedésével minden tekintetet
magára vonzott. A jelen lévõk kö-
zül természetesen nem hiányoz-
hatott Major Lajos a Tüttõ János
Nótaklubtól, aki dalolni tanította
az amúgy is jókedvû nagyérde-
mût, amellyel kezdetét vette az
estig tartó táncos mulatság. 

Z.A.

TTáánnccrraa hhíívvttaa ppáárrttoollóóiitt aa HHööllggyykklluubb
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Tizennégy fõs felfedezõ csapato-
kat keresnek április elsején déltõl
következõ nap délig tartó expedíci-
óra, ami tulajdonképpen egy vetél-

kedõ, és lényege, hogy a résztve-
võk adott feladatok megoldásával
képzeletben bejárják az egész vilá-
got. A vetélkedõn lesznek szellemi,

fizikai állóképességi feladatok is,
de szükségeltetik még kreativitás,
kitartás és persze sok kávé. Febru-
ár huszonötig még lehet jelentkez-
ni a programra, amelyen a részvé-
tel ingyenes, a csapatoknak csak az
utazás költségeit kell állniuk.

Z.A.

KKaanniizzssaaiiaakk 2244 óórraa aallaatttt aa FFöölldd kköörrüüll
A Fiatalok Kaposvárért Szövetség és a Kaposvári Egyetem közö-

sen hirdette meg a Kaposvári Ifjúsági Kupa – határok nélkül „24 óra
alatt a Föld körül” nevû programot, amelyre városunkból Batthyá-
ny, a Thúry és a Cserháti középiskola diákjai neveztek.

A Palini Általános Iskola és
Óvoda gyermekeinek képzõmû-
vészeti kiállítása nyílt a HSMK
színházi elõcsarnokában. 

Helytálló a képzõmûvészeti
jelzõ, hiszen a Kendlimajor-
ban mûködõ mûvésztelepen
szakemberektõl tanulhatták az
iskolások a festészet, az agya-
gozás és a tûzzománc fogásait.

A munkák az iskola rajzórá-
in, szakkörein, valamint a
Kendlimajorban szervezett
Õszi Kreatív Hétvégék alkal-
mával készültek, ahol a diákok
szabadjára engedhették fantá-
ziájukat, ugyanakkor hasznos
tanácsokat is kaphattak az õket
terelgetõ mûvészektõl. A Pali-

ni Iskolában fontosnak tartják,
hogy a gyerekek már óvodás
korban találkozzanak a mûvé-
szettel, ennek jegyében a leg-

kisebbek is ellátogattak a mû-
vésztelepre. 

Z.A.

MMûûvvéésszzeettrrõõll vvaallllaannaakk aa ppaalliinnii ggyyeerreekkeekk
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