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Kanizsa
A Dr. Mezõ Ferenc – Thúry

György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Dr. Mezõ Ferenc Intéz-
ményegységének 170 végzõs diák-
ja vezetõikkel, Suhai Eszter, Hor-
váth János, Solty Szilárd, Minorics
Piroska és Halászné Végh Ilona
osztályfõnökökkel vettek búcsút
attól az intézménytõl, amely kinek
4, kinek 5 évig lehetett az otthona.

A még maradó iskolatársaik feldí-
szítették reggelre az iskolát, útrava-
lónak szánt mottót írtak a táblákra,
virágot, könyvet, tarisznyát készítet-
tek a számukra, de az ünnepbe a bú-
csúzás pillanata mindenkiben egy
kis szomorúságot keltett. Az érettsé-
gi vizsgák elõtt álló mezõs ballagók-
tól Szermek Zoltán fõigazgató kö-
szönt el ünnepi beszédében.

Elkezdõdtek a 2011/2012. tanév ta-
vaszi érettségi vizsgái, összesen 1293-
an jelentkeztek. A számadást megelõ-
zõen 2011/2012-es tanévben váro-
sunkban összesen 884 végzõs diák
vett búcsút iskolájától. A legtöbb bal-
lagó a Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy-Széchényi Tagintézményében
volt, szám szerint 277 tanuló, a Cser-
háti Tagintézményében pedig 147 di-
ák. A Batthyány Lajos Gimnázium-
ban 182 diák köszönt el tanáraitól. A
Dr. Mezõ Ferenc - Thúry György
Gimnázium és Szakképzõ Iskola Dr.
Mezõ Ferenc Tagintézményében 170,
a Thúry György Tagintézményében
108-an intettek búcsút.
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Emléktábla avatással és okle-
velek átadásával zárult a nagy-
kanizsai állami szakképzés elin-
dulásának 125 éves évfordulójá-
ra emlékezõ rendezvénysorozat
a Nagykanizsai Mûszaki Szak-
képzõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy-Széchenyi Tagintézmé-
nyében.

Megújulás és állandóság! – ez-
zel a mottóval indítottuk el április
elején a rendezvénysorozatunkat –
hangsúlyozta avatóbeszédében
Laukó Emõke, a Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézmény vezetõje.
Mi – akik most itt állunk – folytat-
ta, az emléktáblával méltóképpen
szeretnénk emléket állítani elõde-
inknek, a tanároknak, a mesterek-
nek, akik ez alatt a hosszú idõ alatt
képezték, oktatták és nevelték a ta-
noncokat, diákokat, a város és a
környék iparosait, szakembereit.
Az emléktáblával egyben azt a re-
ményünket is szeretnénk kifejezni,
hogy a szakképzés Nagykanizsán
még sokáig fennmarad megújulva,
de az állandóságát megõrizve.

Bene Csaba fõigazgató beszédé-
ben kiemelte:

– Különleges születésnapot ün-
neplünk, hiszen iskolánk ebben a
tanévben emlékezik a nagykanizsai
tanonciskola alapításának 125. év-
fordulójára. Hosszú volt az út,
amíg az 1886. szeptemberi indu-
lástól eljutott az iskola a 2011-
2012. tanévig. Az elmúlt több mint
egy évszázad történelmi, gazdasá-
gi, társadalmi változásai soha nem
látott mértékûek voltak, soha nem
tapasztalt gyorsasággal követték
egymást. Ezek a változások rá-
nyomták a bélyegét a tanintéz-
ményre is. Az 1886-ban vasárnapi
ismétlõ iskolából elindítva, a vi-
lágháborúk idején szüneteltetve

mûködését, az 1960-as évektõl
meginduló intenzív fejlõdésen ke-
resztül a végleges elhelyezését
megtalálva, kettõ összevonást is
túlélve jutott el napjainkig, a mi-
kor ismét jelentõs változások elõtt
állunk. A 2011-ben alapított Nagy-
kanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium fõigazgatójaként
büszke vagyok az elõd intézmény
eredményeire, a város szakképzés-
ében betöltött szerepére, szakokta-
tóink, diákjaink közremûködésére
a századforduló idején épített, ma
is álló épületek megalkotásában,
és az itt dolgozó pedagógusok,
szakoktatók, technikai dolgozók
áldozatos munkájára.

Beszédében a fõigazgató büsz-
kén emlékezett a közelmúlt ered-
ményeire is: az országos szakmai
tanulmányi versenyeken elért ered-
ményekre, az Örökös Ökoiskola
címre, a Zala Megyei Közgyûlés ál-
tal adományozott Zöld Zaláért díj-
ra, az önkormányzat által adomá-
nyozott Nagykanizsa Környezet-
kultúrájáért, és Nagykanizsa Ki-
sebbségeiért kitüntetõ címre, az or-
szágos kompetencia mérés eredmé-
nyeire, és nem utolsó sorban a Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
rától 2012-ben kapott Zala Megye
Szakképzéséért díjra.

– 125 év, ez a hosszú idõ ékes bi-
zonyítéka annak – folytatta Bene
Csaba fõigazgató –, hogy elõdeink
olyan értékeket teremtettek, ame-
lyek képesek túlélni politikai hul-
lámveréseket, gazdasági krízise-
ket. Általuk képesek vagyunk mi

magunk is megújulni, és folytatni
azt a hagyományt, amelyek a kani-
zsai szakképzést ismertté tették.
Maradandót mi is csak úgy alkot-
hatunk – hangsúlyozta –, ha meg-
õrizzük értékeinket, ha merünk ál-
modni és van víziónk a jövõrõl, és
ha összefogunk, akkor nem marad
el a siker. A nagykanizsai szakkép-
zés történelemkönyvében 125 ol-
dalt már teleírtak, ránk várnak a
következõ oldalak. Úgy éljünk, és
úgy írjuk lapjainkat, hogy utóda-
ink, ha olvassák, elismeréssel hajt-
sanak fejet, ahogyan ma mi tesz-
szük elõdeink elõtt.

Köszöntõjében Karádi Ferenc
alpolgármester is visszatért a kez-
detekre: amikor a 125 év történeté-
re emlékezünk, fejet kell hajta-
nunk az alapítók elõtt, akik felis-
merték a szakképzés fontosságát,
és egy olyan folyamatot indítottak
el, amely máig formálja és megha-
tározza a város oktatási rendszerét.
A folyamatos változásban azonban
voltak és vannak örök értékek.
Természetesen a középpontban a
gyermek áll, az a fiatal, aki remé-
nyekkel telve érkezik tanulni, és
tudással felvértezve távozik.

A cél ma is ugyanaz, mint egy és
negyed századdal ezelõtt: jól felké-
szült, az életben és a munkában egy-
aránt helyt álló szakembereket ké-
pezni, akik építik, fejlesztik környe-
zetüket, akik hozzájárulnak Nagy-
kanizsa és az ország gyarapodásá-
hoz. Hiszen a dolgos kézre ma is
szükség van, ez a kulcsa az ország
versenyképességének, elõrelépésé-
nek. Végezetül az alpolgármester
emléklapot nyújtott át a város nevé-
ben Bene Csaba fõigazgatónak.

A kulturális mûsorral színesített
záró rendezvény elismerések át-
adásával zárult, melyeket Anda
Zoltán fõigazgató helyettes és
Laukó Emõke tagintézmény veze-
tõ adott át.

A nagykanizsai szakképzés el-
indulásának 125 éves évforduló-
jára emlékezõ programsorozat
került megrendezésre a Nagyka-

nizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézményében.
Megújulás és állandóság mottó-
val, mely sorozat végéhez érve
sajtótájékoztatón adtak tájékoz-
tatást a megvalósult rendezvé-
nyekrõl. 

– Hosszú és nagyon szép hóna-
pon vagyunk túl. Az áprilist a
nagykanizsai szakképzés 125 éves
évfordulójának szenteltük isko-
lánkban. Az ünnepségsorozatot
sok kolléga hathatós közremûkö-
désével sikerült lebonyolítani –
mondta Bene Csaba fõigazgató. –
Az együttmûködést példaértékû-
nek nevezte, hiszen ha csak a Szé-
kelykaput említjük, ott a kõmûves
tanulóknak, a szakoktatóknak és a
fémipari képzésben részvevõknek
egyaránt fontos szerep jutott. A
szakmák fejlõdését és a szerveze-
ti keretek változását illetõen
hangsúlyozta, ezekben a folyto-
nosság az állandó, melyhez meg-
próbálnak alkalmazkodni. 

Laukó Emõke, a Zsigmondy-
Széchenyi Tagintézmény vezetõ-
je elmondta, színes programok
segítségével ismertették meg a
diákokkal az iskola történetét.
Rendhagyó irodalomórát, iskola-
történeti vetélkedõt, kispályás
labdarúgótornát, kiállításokat,
emléktábla avatást szerveztek.
Az iskola Ki mit tud? tehetség-
kutató versenyére 39-en jelent-
keztek többek között képzõmû-
vészet, ének, zene, tánc, saját
vers kategóriákban, melyekben
egészen kiváló pályamunkák
születtek. A festmény, grafika ka-
tegóriába beküldött munkákat
bekereteztetik és az osztályokban
dekorációként fognak szolgálni a
továbbiakban. 

Marosi Attila hangsúlyozta, az
ismereteket úgy próbálják a diá-
koknak közvetíteni, hogy azokat a
hétköznapi életben is fel tudják
használni. Alkotásaikon látható,
hogy nem absztrakciós fogalmak-
ban gondolkodnak. Kiemelte, a
projektek nem öncélúak, hanem
oktatási célt is szolgálnak. A Mes-
termunka program során például a
szakoktatók vezetésével a szakma
legjobb fogásait sajátítják el. 

B.E. - V.M.
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2012. május 10.

Szent Flórián napi megemlé-
kezést tartottak a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ságon. Az ünnepségen Bérczi
László tû. dandártábornok, or-
szágos tûzoltósági fõfelügyelõ
mondott köszöntõt, amelyben
2012-t a tûzoltóság életében a
megvalósítás évének nevezte. Az
ünnepségen elismerések átadá-
sára is sor került. 

Bittmann Tibor tû. ezredes, a
BM OKF Humán Szolgálatának
vezetõje ismertette azokat a paran-
csokat is, amelyek alapján az érin-

tettek elõzõ nap a Sándor-palotá-
ban, illetve délelõtt a Belügymi-
nisztériumban vették át kinevezé-
süket, elõléptetésüket, elismerésü-
ket. A fõigazgatóság ünnepségén
többek között Prof. Dr. Bleszity Já-
nos átvette Patyi András rektortól
egyetemi tanári kinevezését, amely
mellé a BM OKF fõigazgatója fõ-
tanácsosi címet adományozott a
Katasztrófavédelmi Intézet igazga-
tójának, majd Dr. Bakondi György
tû. altábornagy, fõigazgató több
mint száz kollégának adott át elis-
merést. Az érdemesek között volt
városunk polgármestere is, aki Dr.
Bakondi György tûzoltó altábor-
nagytól, a Belügyminisztérium Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság fõigazgatójától a katasztró-
favédelmi szervek népszerûsítése
és a társadalmi kapcsolatok építé-
se, valamint a katasztrófavédelem
terén huzamosabb ideje végzett ki-
emelkedõ tevékenysége elismeré-
seként „A katasztrófavédelem tisz-
teletbeli tagja” kitüntetõ címet ado-
mányozta Cseresnyés Péternek,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város
polgármesterének, Dr. Patzay
Györgynek, a Budapesti Mûszaki
és Gazdasagtudományi Egyetem
tanszékvezetõ-helyettesének és
Szalay Ferencnek, Szolnok Megyei
Jogú Város polgármesterének.

Köszönöm, hogy a rend és a
nyugalom megõrzése területén a
kormány mindig számíthat az
Önök munkájára, példamutatására
– hangsúlyozta Kontrát Károly, a
Belügyminisztérium parlamenti

államtitkára a rendõrség és a tûzol-
tóság napja alkalmából rendezett
miniszteri ünnepségen.

A köszöntõt követõen Pintér
Sándor belügyminiszter elismeré-
seket adott át rendõröknek és tûz-
oltóknak, köztük Dombi Tibor tû.
fõtörzsõrmesternek a Nagykani-
zsai Hivatásos Tûzoltóparancsnok-
ság beosztott tûzoltójának, aki la-
kástûzbõl mentett ki egy eszmélet-
len felnõttet és három kiskorú
gyermeket és ezért Bátorságért
Érdemjelet kapott.

Kontrát Károly elmondta: nem
véletlen, hogy a két szervezet veze-

tõi Szent Györgyöt, illetve Szent
Flóriánt választották védõszentjük-
ké, hiszen mindkét szentre jellemzõ
volt az önfeláldozás, a helytállás, az
elesettek segítése – mindaz, ami a
rendõrök és a tûzoltók feladata.

„A rendõrség és a katasztrófa-
védelem munkatársainak tevé-
kenysége bizonyítja, hogy a jelen-
bõl is választhatunk magunknak
mintaképet” – húzta alá az állam-
titkár, majd hozzátette: „Renge-
teg rendõr, tûzoltó vállalja a ve-
szélyt, gyakran az önfeláldozást a
társadalom, a magyar emberek
védelmében. Nem egy bajtársuk
cselekedete szolgál erkölcsi és
szakmai példaként.”

Második alkalommal ünnepel
együtt a rendõrség és a katasztró-
favédelem, mert közösek az erõfe-
szítéseik és az áldozatvállalásaik a
hétköznapokban, a munkában, a
különféle baleseteknél, veszély-
helyzeteknél is egymásra vannak
utalva – folytatta Kontrát Károly.

Az államtitkár kiemelte:
mindkét szervezet nehéz hely-
zetbõl indult a 2010-es kormány-

váltás után – gondoljunk csak az
elõzõ szocialista kormányok ál-
tal ki nem fizetett tûzoltó-túl-
munkabérekre, amelyeket a Bel-
ügyminisztérium tavaly október
végéig mindenkivel szemben
törlesztett.

„Fontos lépéseket tettünk a köz-
biztonság, a rendõrség megerõsí-
tése érdekében is. Az elmúlt két év
során a rendõrség személyi állo-
mányát közel 3500 fõvel növeltük
meg. Technikai fejlesztésekre is sor
került. Modernizáltuk a gépjármû-
parkot, új rendõrõrsöket nyitot-
tunk. A magyar-szerb határra pe-
dig hõkamera rendszert telepítet-
tünk. Gondoltunk az anyagi meg-
becsülésre is, így sikerült a tiszthe-
lyettesek és a zászlósok bérét havi
14 ezer forinttal kiegészíteni” –
emlékeztetett Kontrát Károly.

A katasztrófavédelem területén
jelentõs változást hozott az idén
január 1-jétõl hatályos új kataszt-
rófavédelmi törvény, amely or-
szágosan egységesítette, állami
felügyelet alá vonta a katasztrófa-
védelmi szerveket – hangsúlyozta

az államtitkár, majd hozzáfûzte:
„Az egységes szervezetrendszer
felállításával hatékonyabban tu-
dunk már fellépni katasztrófa
helyzetekben és a megelõzés érde-
kében is erõsebb eszközök állnak
a rendelkezésünkre.”

Kontrát Károly aláhúzta: „Ezek a
lépések, intézkedések mind a köz-
rend, a közbiztonság erõsítését szol-
gálják. Célunk, hogy az országban
rend és nyugalom legyen, a városok
és a falvak élhetõbbé váljanak.”

A közelmúltban személyi
változások történtek a nagykani-
zsai tûzoltóságon.  Egri Gyula
tûzoltó alezredes, aki tíz éven át
parancsnokként irányította váro-
sunk lánglovagjait, a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság igazgató-helyettese lett.
Utódja – immár az új szervezeti
felépítésben – Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség vezetõként Do-
bos István tûzoltó alezredes.  

kormany.hu - Kanizsa
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A nagykanizsaiak nem csak
a mai Flórián napon tekinte-
nek rájuk és legénységükre
megbecsüléssel…

Kiskanizsán a Szent Flórián téri ká-
polna, az Alsótemplomban a szentély
jobb oszlopán pazar barokk szobor em-
lékeztet arra, akit a rettegett veszedelem
idején közbenjárásért szólított városunk
népe. Miért lett Szent Flórián a tûzoltók
védõszentje? Diocletianus császár alatt,
303-ban ismét kitört az egyházüldözés.
Amikor Flórián megtudta, hogy az

Enns-parti Laureacumban (ma: Lorch)
elfogtak negyven keresztényt, útra kelt,
hogy amiben csak tud, segítségére le-
gyen a foglyoknak. Mielõtt még beért
volna a városba, önként föltárta keresz-
tény voltát. Elfogták és Aquilinus bíró
elé vitték, aki megbotoztatta, és arra ítél-
te, hogy nyakában kõvel vessék a fo-
lyóba. Az ítéletet 304. május 4-én haj-
tották végre: az Enns hídjáról taszították
le Flóriánt. Legendája szerint egy szén-
égetõ nagy boksát rakott, melyet annak
rendje-módja szerint földtakaróval fe-
dett be. Amikor a farakás belseje már iz-

zott, egy nagy szélvihar megbontotta a
takarást, és az egész lángba borult. A
szénégetõ próbálta újra befödni a mág-
lyát, de eközben õ maga is a lángok kö-
zé esett. Nagy veszedelmében így fo-
hászkodott: „Szent Flórián, aki vízben
lettél vértanú, küldj vizet segítségemre,
és mentsd meg az életemet!” Azonnal
víz öntötte el a máglyát, és a szénégetõ
megmenekült – tudtuk meg Diós István
Aszentek élete címû kötetébõl. Azsúp-
födeles, tûz-veszélyeztette házakat ma-
gas épületek váltották, a tûzoltók iránti
bizalom töretlen Kanizsán. 

NNeemm ffooggllaallkkoozzáásstt,, 
hhiivvaattáásstt vváállaasszzttoottttaakk:: 
kkiittüünntteettttéékk 
DDoommbbii TTiibboorrtt

EEllõõlléépptteekk

Kanizsán sszeretik aa ttûzoltókat
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A Magyar – Petõfi utcák ösz-
szekötése elnevezésû projekt-
elem részeként megkezdõdött a
Királyi Pál utca és meghosszab-
bításának mûszaki átadás-átvé-
teli eljárása és ideiglenes forga-
lomba helyezése. Az útszakasz
megnyílt a közlekedõk számá-
ra. 

A városrehabilitációs program
megvalósítása a Huszti téri körfor-
galom és a Zrínyi – Teleki össze-
kötése után újabb állomásához ért.
A Magyar és a Petõfi utca összekö-

tése érdekében az év elején átadott
Arany János utca meghosszabbítá-
sa után, most a Királyi Pál és an-
nak Hunyadi és a Petõfi közötti
meghosszabbítását nyitották meg a
gépjármûforgalom elõtt. A beruhá-
zás során épülõ összesen 967 mé-
ter hosszú összekötõ útból így már
851 méter új útszakaszt használ-
hatnak az arra közlekedõk. A 6,5
méter szélességû út mellett a gya-
logos közlekedés számára térkõ
burkolatú járda épül. A tereprende-
zési munkákkal párhuzamosan fá-
kat is ültetnek.

Az Arany János, Magyar utca –
Május 1. utca közötti szakaszán je-
lenleg a csatornaprojekt kivitele-
zõje dolgozik. Az útszakaszon ezt
követõen fejezõdhetnek be a
városrehabilitációs projekt kivite-
lezési munkálatai. Az 59.55 száza-
lék támogatással megvalósuló pro-
jektelem összköltsége bruttó 287
millió forint, befejezési határideje
2012. június 30. 

Az avatószalag átvágása elõtt
Cseresnyés Péter polgármester el-
mondta, az útszakasz ideiglenes
átadását a Rozgonyi utcai csator-
názás folytatása indokolta. Az út
használatba adásával egy alterna-
tív lehetõség nyílik a belvárosból
kijutni kívánó gépjármûvezetõk
számára, és mostantól a Petõfi ut-
ca elérhetõ a Sugár utca felõl is.
Végül a polgármester arra biztatta
a kanizsaiakat, ezt az új utat hasz-
nálják a Rozgonyi helyett.

A beruházás a „Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Funkcióbõvítõ
Fejlesztése-Belvárosi Akcióterüle-
ti Terv” (NYDOP – 3.1.1./B –
2009-0004) címû projekt kereté-
ben valósul meg.

B.E.

MMaaggyyaarr uuttccáárróóll aa PPeettõõffii uuttccáábbaa
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Két fontos eseményt ünnepelt
a Zrínyi Miklós – Bolyai János
Általános Iskola székhelyintéz-
ménye. Átadták az elkészült, fel-
újított udvari térkõ burkolatot,
valamint kihirdették egy sikeres,
kerékpározás közlekedést elõse-
gítõ pályázat eredményét.

Az ünnepélyes eseményen
Faller Zoltán igazgató köszön-
tötte a megjelentek. Elsõként
Szõlõsi Mártát, a körzet önkor-
mányzati képviselõjét, aki teljes
keretét, egymillió forintot aján-
lott fel az iskola udvarának bal-
esetmentesítésére, annak térkõ
burkolattal való borítására. A
megszólított megnyitója után
Szloboda Katalin projekt mene-
dzser vette át a szót, aki az Euró-
pai Unió támogatásával, az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával megvaló-
sult pályázat tényadatairól tájé-
koztatott. A hivatásforgalmú ke-
rékpáros közlekedés infrastruk-
turális feltételeinek javítását cél-

zó KEOP-6.2.0/A/11-2011-0018
számú, 9.418.522 Ft összértékû
pályázat keretében az iskola le-
hetõséget kapott harminckét fé-
rõhelyes, harminckét négyzet-
méter alapterületû, lopásvédett-
séggel ellátott kerékpártároló
megépítésére, valamint az isko-
lába érkezõk részére öltözõk és
zuhanyzó kialakítására. Az elké-
szült létesítmények átadását ke-

rékpáros nappal kötötték össze,
mely egy biciklis felvonulás
után, elméleti és gyakorlati
kreszbemutatóval zárult a rend-
õrség és a Technika Autósiskola
közremûködésével. Ezen kívül a
tárggyal kapcsolatban fotó-,
rajz-, prezentáció- és bicikliver-
senyt is hirdettek.

H.T.

AAvvaattóó aa bbaalleesseettmmeenntteesssséégg jjeeggyyéébbeenn
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A palini Általános Iskola és
Óvodában tartotta ülését az ön-
kormányzat Idõsügyi Tanácsa.
A természettudományi szakte-
remben megjelenteket elsõként
Boa Sándor, a tanács alelnöke
köszöntötte. 

A palini idõsek helyzetérõl, a 43
fõs helyi klub tevékenységérõl Fa-
zekas Péterné klubvezetõ számolt
be, míg az Idõsügyi Tanácsban a
paliniakat képviselõ Dániel László
a városrész történelmét vázolta fel
a középkortól egészen napjainkig.
Büszkeségük az iskola, az ott élõ
szorgalmas nép szívesen munkál-
kodik a város, a városrész szépíté-
séért – hangsúlyozta. – A 2404 fõ-
nyi lakosságból – melyek között
1192 a férfi, 1212 a nõ –, keveseb-
ben kérnek szociális támogatást,
mint a város más részében, mert a
jövedelmüket a kiskertekben, és a
szõlõhegyen termelt gyümölccsel,
zöldségfélével kiegészítik. 

A május 13-án megrendezésre
kerülõ Generációk Napja rendez-
vény részleteirõl Magyar Ferenc,
a Kanizsa Turizmusáért Egyesület
elnöke, Büki Pálné IT alelnök és
Balogh István tag, a Civil
Kerekasztal Egyesület képviselõ-
je osztotta meg a hallgatósággal a
tudnivalókat. Cseresnyés Péter
polgármester, az Idõsügyi Tanács
elnöke megköszönve a beszámo-
lókat, arra kérte a helyi klub kép-
viselõit, igyekezzenek minél szo-
rosabb kapcsolatot kialakítani és
tartani Magyar Ferenc iskolaigaz-
gatóval, mert amíg nincs lehetõ-
ség egy önálló közösségi teret ki-
alakítani a számukra, addig az is-
kola töltse be ezt a szerepet. Az
Idõsügyi Koncepció 2012-2015
évi tervezetét Maronicsné dr.
Borka Beáta osztályvezetõ egé-
szítette ki. Az „LX-Plus Program
a digitális esélyegyenlõségért” cí-
mû projekt elõkészítésérõl, és
egyéb pályázatokról dr. Szabados
Gyula önkormányzati tanácsadó
számolt be. A Szenior Közösség-
fejlesztési Programról, a felméré-
sekrõl Boa Sándor alelnök mond-
ta el a tapasztalatait. A tanácsko-
záson többek között elhangzott:
az Idõsügyi Tanácsot visszavárják
Palinba, de akkor egy szép, hegyi
környezetbe.

B.E.

Ülésezett 
az IIdõsügyi TTanács
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2012. május 10.

A közgyûlés két, a gyermek- és
fiatalkorúak szempontjából je-
lentõs pályázat benyújtására
irányuló napirendi pontot is el-
fogadott. Az egyik program se-
gítségével csökkenteni szeretnék
a bûnelkövetõvé, áldozattá válás
esélyét, a másik pedig a felnö-
vekvõ nemzedékek körében vég-
bemenõ szemléletváltást célozza. 

A bûnmegelõzés szempontjából
kiemelten fontos, bûnelkövetõ
vagy bûnelkövetés szempontjából
veszélyeztetett gyermek- és fiatal-
korúak segítése címû pályázat ke-
retében iskolán belüli és kívüli in-
teraktív, kreatív és játékos foglal-
kozásokat, valamint edzéseket
szerveznek, melyek segítségével a
közösségi élményen túl önismeret-
re, önfegyelemre is szert tehetnek
a fiatalok. Megtanulják azt, ho-
gyan tudják konfliktusaikat erõ-

szakmentes eszközökkel feloldani.
Ezzel szeretnék megelõzni a ve-
szélyeztetett korosztály, a gyer-
mekkorúak és a fiatalkorúak, áldo-
zattá és bûnelkövetõvé válását.

A támogatás vissza nem téríten-
dõ, és összege legalább 15 millió
forint, de legfeljebb 40 millió, me-
lyet az Általános Iskola és Óvoda
Nagykanizsa-Miklósfa, a Szivár-
vány Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, a Dr. Me-
zõ Ferenc-Thúry György Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola, valamint
a Nagykanizsai Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium számára
biztosítanak a programok megva-
lósítására.

Az állampolgári létre való felké-
szülésre a Közoktatási intézmények
szerepbõvítése, újszerû intézményi
együttmûködések kialakítása (tanu-
lást segítõ támogató formák beveze-
tése) elnevezésû pályázat által finan-

szírozott programok keretében nyí-
lik lehetõsége a fiataloknak. Saját él-
ményû tanuláson keresztül kívánják
fejleszteni szociális érzékenységü-
ket és számos olyan kompetenciáju-
kat, amelyek megszerzése elenged-
hetetlen a tudatos, felelõsségteljes
állampolgári léthez. Hosszú távon
pedig szeretnék elérni, hogy a társa-
dalmi szolidaritást fejlesztõ tevé-
kenységként a nevelési-oktatási in-
tézmény közösségi szolgálat beépül-
jön az érettségi rendszerébe. A tanu-
lók ennek értelmében legalább 50
óra közösségi szolgálatot végeznek,
mely szociális, környezetvédelmi, a
tanuló társadalmi környezetének ja-
vát szolgáló, anyagi érdektõl függet-
len tevékenység. A támogatás össze-
ge legalább 5 millió és legfeljebb 30
millió forint, mely vissza nem térí-
tendõ.

V.M.

KKöözzggyyûûllééss eellõõtttt aa ffiiaattaallkkoorrii bbûûnnmmeeggeellõõzzééss

Az önkormányzat fontos fel-
adatának tekintette és tekinti je-
lenleg is a helyi szintû idõspoliti-
ka kialakítását, ezen egyre széle-
sedõ társadalmi réteg társadal-
mi aktivitásának megõrzését.
Így 2008-hoz hasonlóan idén is
meghatározták a 2012-2015
évekre vonatkozó Idõsügyi Kon-
cepciót. 

Együttmûködve az Idõsügyi Ta-
náccsal márciusban idõsügyi fóru-
mot hívtak össze, amelyen szakem-
berek adtak tájékoztatást az egyes
területekre vonatkozóan a megva-
lósult feladatokról és a jövõbeni cé-
lokról. Az idõseket képviselõ szer-
vezetek delegáltjai pedig javaslato-
kat terjesztettek elõ arra vonatkozó-

an, hogy milyen célkitûzések men-
tén tervezze az önkormányzat a kö-
vetkezõ évekre vonatkozó helyi
idõsügyi politikát. 

A következõ három évre vonatko-
zó Idõsügyi Koncepcióban olvasha-
tó, az önkormányzat kiemelten keze-
li az idõs lakossággal való együttmû-
ködést. Pénzbeli és természetbeni el-
látást biztosít számukra, melyek
helyzetük javítására is szolgálnak.
Így az idõskorúak járadékát, az ápo-
lási díjat, a lakásfenntartási támoga-
tást, a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek többféle közlekedési kedvez-
ményt, a közgyógyellátást, egészség-
ügyi ellátást, a kulturális szolgáltatá-
sokat, az eseti gyógyszertámogatást,
az átmeneti segélyt, az intézményes
gondozási formákat, a köztemetést,

az adósságkezelési szolgáltatást és az
egészségügyi szolgáltatásra való jo-
gosultságot. A jelzõrendszeres házi
segítségnyújtást továbbra is biztosít-
ják a Magyar Vöröskereszttel együtt-
mûködésben, illetve sokat tesznek
azért, hogy javuljon az idõsek biz-
tonsága. Ezeken kívül pályázat útján
megvalósítani kívánt elképzelés az
Idõsek Otthona bentlakásos intéz-
ményben lévõ lakóhelyek és közös-
ségi terek korszerûsítése. 

A koncepcióban foglalt irányel-
vek megteremtik annak a lehetõsé-
gét, hogy az idõsek tevékenyen
részt vehessenek a város életében,
és megjeleníthessék társadalmi
csoportjuk érdekeit.

V.M.

IIddõõssüüggyyii kkoonncceeppcciióó hháárroomm éévvrree

Dr. Károlyi Attila képviselõ ja-
vaslatára – a közgyûlés döntése
alapján – sor kerül városunk elöl-
járóinak 1945-öt követõ koncepci-
ós perekben elítélése miatti erköl-
csi rehabilitációjára. Ennek érde-
kében megvizsgálják a Nagykani-
zsai Népbíróság 1945 és 1947 kö-
zötti iratanyagát, illetve beszerzik
a szükséges dokumentumokat a
Zala Megyei Levéltárból. 

A képviselõ által Papp Oszkár,

dr. Boda Károly, Czulek József, Be-
nedek Rezsõ, Dr. Hegyi Lajos, Bar-
barits Lajos, Neuberger József, Dr.
Bojt Lajos, Grünwald Ernõné,
Bagonyai Sándor, Dr. Domján Gyu-
la, Dobri István, Vékási Károly,
Szomolányi Gyula, Sáfrán Ferenc,
Windisch Dénes, Tibolt Lajos,
Babati Lajos, Dr. Horváth József és
Teutsch Gusztáv kerültek megjelö-
lésre. Ellenük az eljárás koncepci-
ósnak tekinthetõ, ugyanis csaknem

valamennyi esetben a népellenes
bûntett volt a vád tárgya. 

A felsorolt személyekkel szem-
ben a népbíróság által lefolytatott
eljárásra a hiteles dokumentumok
Nagykanizsán nem állnak rendel-
kezésre, így a szakmailag alátá-
masztott elõterjesztés elõkészíté-
séhez szükséges iratanyagot be
kell szerezni. Ennek költsége kö-
rülbelül százezer forint, melyet az
önkormányzat az ez évi dologi ki-
adásai terhére biztosít.

V.M.

FFõõtt hhaajjttaannaa aa kköözzggyyûûllééss

Május 11. 17.30 óra
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS 
IPARMÛVÉSZEK KOLLEKTÍV
TÁRLATA A VÁROS NAPJA
ALKALMÁBÓL
Megtekinthetõ: május 30-ig
Május 15. 
10 óra KEREKÍTÕ - mondókás 
foglalkozás 0-3 éveseknek
10.45 óra BÚGÓCSIGA - mondókás
foglalkozás félévestõl 5 éves korig
Belépõdíj: 600 Ft/család
Május 16. 15 óra
SZI-MÁRTON JÁNOS
KINDERFIGURA
GYÛJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA
Megtekinthetõ: június 5-ig
Május 17. 19 óra
„VALAHOL EURÓPÁBAN” - musi-
cal a Kaposvári Roxínház elõadásában
Belépõdíj: 2 000 Ft, diákoknak: 1500 Ft.
Bõvebb információ: 06-30/457 8361
roxinhazinfo@gmail.com
Május 21. 17.30 óra
NEMADOMFEL EGYÜTTES
GERENDÁS PÉTER
Mûsoros est a Szivárvány EGYMI 
(Rózsa Úti Iskola) tanulói közremûkö-
désével. A bevétellel az  „Alapítvány a
Fogyatékosokért”, illetve a „Nem Adom
Fel Alapítványt” támogatják. Belépõdíj:
1500 Ft, mely megvásárolható a HSMK
jegypénztárában és a Szivárvány
EGYMI-ben (Nagykanizsa, Rózsa u. 9.)

Május 18. 8 és 11 óra
RÓMEÓ ÉS JÚLIA - beavató színház
középiskolásoknak, a Piarista Diákszín-
pad és a Hevesi Sándor Színház (Zala-
egerszeg) mûvészeinek közremûködésé-
vel. A belépés díjtalan. 
Május 25. 19 óra
PÜNKÖSDI DALVARÁZS - a Vigadó
Duó (Ernszt Katalin és Nemere László)
elõadásában. Közremûködik a Nagyré-
csei Ritmus Kórus. Belépõdíj: 1000 Ft.

TÛNÕDÉSEK - Z. Soós István kiállítá-
sa. INDIA VÉGTELEN ÚTJAI - Kiál-
lítás Sass Brunner Erzsébet és Brunner
Erzsébet 1938-1950 között Indiában fes-
tett alkotásaiból. 
Május 18. MÚZEUMI VILÁGNAP

PLAKÁT-MAGÁNY - Gyûjteményes ki-
állítás az elmúlt évtizedek plakátgrafikáiból. 
ÁLOMJÁRÓK INDIÁBAN - Kiállítás
Sass Brunner Erzsébet és Brunner Er-
zsébet alkotásaiból

Május 16. 9 óra
ÉVADZÁRÓ NAGYI KLUB
Május 21. 9-13
GYERMEKNAPI MÛSOR 
Helyszín: Pipitér Óvoda udvara
Május 21. 19.30 óra
A Magyar Jazz Ünnepe - MURKA
LÁSZLÓ TRIÓ
Gayer Mátyás - zongora, Murka László
- bõgõ, Kõfalvi Csaba - dob
Belépõdíj: 500 Ft. A rendezvény támo-
gatója a Magyar Jazz Szövetség
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Május 10. (csütörtök) 8.00
óra - május 13. (vasárnap)
18.00-ig parkolási tilalom lesz
érvényben a Széchenyi tér
(HSMK parkoló) parkolójában.
Május 10. (csütörtök) 18.00 óra
- május 13. (vasárnap) 04.30 út-
lezárás lesz érvényben a Huszti
tér körforgalomtól (Eötvös tér-
tõl) a Fõ út - Deák tér kereszte-
zõdéséig. Május 12. (szombat)
06.00 - 18.00-ig a Deák téri parko-
ló lezárásra kerül.

Kérjük az itt parkoló autótu-
lajdonosokat, hogy pénteken es-
te a gépjármûveikkel ne parkol-
janak az említett területre.

Május 12. (szombat) 9.30 -
11.00-ig (a felvonulás és a zászló-
felvonás idejére) a következõ ide-
iglenes-szakaszos útlezárás lesz
érvényben: Tavasz utca (gyüleke-
zõ) - Teleki utca, Rózsa utca ke-
resztezõdése. Teleki - Kórház ut-
ca körforgalom közti szakasz.
Kórház utca körforgalom - Szé-
chenyi téri körforgalom közti sza-
kasz. Széchenyi körforgalom -
Deák tér parkoló közti szakasz.
Deák tér, Fõ út keresztezõdés - Fõ
út, Csengery utca közti szakasz.

Értesítjük a Tisztelt Utazókö-
zönséget, hogy 2012. május 11-
12-én megrendezésre kerülõ
„Nagykanizsa Város Napja 2012”
ünnepségsorozat kapcsán forga-
lomkorlátozások lépnek életbe,
amelyek a helyi- helyközi autó-
buszjáratok útvonalát is érintik.

Május 10-én 18.00 órától lezá-
rásra kerül a Fõ út, Deák tér -
Huszti téri körforgalom közötti
szakasza. A lezárás várhatóan
2012. május 13-án 05.00 óráig tart.

A lezárás ideje alatt az autó-
buszok a Kórház úti körforga-
lom - Széchenyi tér körforga-
lom - Deák tér - Fõ út és vissza
útvonalon fognak közlekedni.

Az Eötvös tér elnevezésû meg-
állópárt az autóbuszok nem érin-
tik, helyette a Deák tér megálló-
helyen tudják a helyi illetve hely-
közi járatokat igénybe venni.

A rendezvénysorozaton belül
2012. május 12-én 10.00 - 11.00
óra között ünnepélyes felvonu-
lás várható, amely rendezvény
alatt a szervezõk a menetrend
szerint közlekedõ autóbuszokat
biztonságosan, illetve szakaszo-
san átengedik, vagy pár perces
várakozás után tovább engedik.

VVáárrooss nnaappii 
ffoorrggaallmmii rreenndd
vváállttoozzááss

Hevesi Sándor születésének
139. évfordulójára emlékeztek a
nevét viselõ mûvelõdési központ
elõcsarnokában, melyen a Heve-
si Sándor Általános Iskola diák-
jai mûködtek közre emlékezõ
mûsorukkal.

A névadó tiszteletére rendezett
ünnepség az életérõl és munkássá-
gáról szóló gondolatok ismerteté-
sével vette kezdetét. Hevesi Sán-
dor rendezõ, színházigazgató, író,
mûfordító, egyetemi tanár 1873.
május 3-án született városunkban,
ahol tanulmányait is végezte, majd
Budapestre költözött, ott bölcsé-
szetet és jogot tanult. 

Az iskola énekkarának mûsorát
követõen Kovácsné Mikola Mária,

a mûvelõdési ház vezetõje és
Dominikné Papp Edit, az iskola
igazgatója koszorút helyeztek el
Hevesi Sándor fejszobránál, majd
Kassainé Szarjas Gertrúd festõ-
mûvész, mûvésztanár megnyitotta
az intézmény tanulóinak rajzkiállí-
tását, mely május 22-éig tekinthe-
tõ meg. 

A rendezvény a vers- és prózaíró
pályázat eredményhirdetésével zá-
rult. Az eredmények. 1-2. évfo-
lyam – próza kategória. I. helye-
zett: Körhöcz Bence – Hevesi Sán-
dor Általános Iskola, II. helyezett
Oros Alina – Péterfy Általános Is-
kola, III. helyezett Úr Bendegúz –
Rozgonyi Általános Iskola. 1-2.
évfolyam – vers kategória. I. he-
lyezett: Tatár Máté – Palini Általá-

nos Iskola, II. helyezett: Kálovics
Eszter – Péterfy Általános Iskola,
III. helyezett: Hadi Mátyás – Pali-
ni Általános Iskola. Különdíjat
kap: Körhöcz Bence. 3-4. évfo-
lyam – próza kategória. I. helye-
zett: Kanizsai Léna – Rozgonyi
Általános Iskola, II. helyezett: Má-
tyás Flóra – Zrínyi Általános Isko-
la, III. helyezett: Kercsmarics Szi-
monetta – Zrínyi Általános Iskola.
3-4. évfolyam – vers kategória. I.
helyezett: Kanizsai Léna – Roz-
gonyi Általános Iskola, II. helye-
zett: Vaski Flóra – Rozgonyi Álta-
lános Iskola, III. helyezett: Szente
Péter – Palini Általános Iskola. 5-
6. évfolyam – próza kategória I.
helyezett: Pálfi Patrícia – Roz-
gonyi Általános Iskola, II. helye-
zett: Ivanovics Barbara – Hevesi
Sándor Általános Iskola, III. he-
lyezett: Kupi Maitra – Péterfy Sán-
dor Általános Iskola. 5-6. évfo-
lyam – vers kategória. I. helyezett:
Horváth Kristóf – Zrínyi Általános
Iskola, II. helyezett: Szokoli Má-
tyás – Kõrösi Általános Iskola, III.
helyezett: Varga Laura – Zrínyi
Általános Iskola. 7-8. évfolyam. I.
helyezett: Geiger Luca – Rozgonyi
Általános Iskola, II. helyezett: Far-
kas Abigél – Rozgonyi Általános
Iskola, III. helyezett: Szakony
Zsófia – Kõrösi Általános Iskola.

V.M.

AA nnéévvaaddóórraa eemmlléékkeezztteekk aa HHeevveessiisseekk
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A Zala megyében megrende-
zett Zöld-Szem-Pont rendez-
vénysorozaton 3 magyarországi
régió, 9 megye, 20 településé-
nek általános iskolásai vetél-
kednek egymással a Grund
Klubhálózat szervezésében. Vá-
rosunkban a roadshow-ra
tizenkét alsósokból álló csapat
nevezett, melyet a Zrínyi Mik-
lós Általános Iskolában tartot-
tak.

A KEOP pályázat keretében
megszervezett programon résztve-
võ 6 és 12 év közötti diákok cso-
portfeladatokkal, jó példák bemu-
tatásával, játékos formában sajá-
títhatták el a környezettudatos
gondolkodás legfontosabb eleme-
it. A 10 fõbõl álló csapatok szá-
mos feladatban mérték össze egy-
mással tudásukat, ügyességüket,

melyek közt volt a szelektív hulla-
dékgyûjtéssel, az energiapazarlás-
sal és a tudatos vásárlással kap-
csolatos egyaránt. A két forduló-
ban lebonyolított verseny minden
állomása a környezettudatos visel-
kedés egy-egy elemével ismertette
meg õket, így tudatosítva bennük,
minden cselekedetük hatással van
a Földre, és õk is tudnak tenni
azért, hogy zöldebb legyen a boly-
gó.

A vetélkedõ végén az elsõ há-
rom helyezett csapatot díjazták,
azonban az ajándékokon kívül
minden gyermek kapott egy fü-
zetet, mely tartalmazza a legfon-
tosabb tudnivalókat, információ-
kat.

A Grund Klubhálózat Zöld
Szem-Pont elnevezésû környezet-
védelmi vetélkedõsorozat nagyka-
nizsai eredményei a következõk: I.

helyezett: Búzavirágok, II. helye-
zett: Állatvédõk, III. helyezett:
Mókusok csapata.

V.M.

AA kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss ggoonnddoollkkooddáásséérrtt
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2012. május 10.

A Thúry György Múzeumban
november közepén nyílt meg az
idõszaki divattörténeti kiállítás,
mely nem csupán az 1850 és 1930
közötti idõszak nõi-, férfi - és gyer-
mekdivatjának változását, és a vise-
letükhöz kapcsolódó szokásokat, el-
várásokat mutatja be, hanem emlé-
ket állít a nagykanizsai mesterem-
bereknek és kereskedõknek is. 

Korhûen berendezett helyiség-
ben látható Mathea Károly egykor
a Bazárudvarban mûködõ fotómû-
terme, és az általa készített felvéte-
lek, Török Mária fehérnemû-ké-
szítõ mûhelye és a Totola-Pa-
csirszky kalapos mûhelye. 

A fehérnemû divatja a felsõru-
házathoz alkalmazkodott. Az
1930-as évekig rendszerint házilag
készítették vászonból, batisztból

és selyembõl. Csupán módosabbak
engedhették csak meg maguknak,
hogy az arra szakosodott iparosok-
nál méretre készíttessék. 

Török Mária mûhelye 1910-es
évek végétõl az Eötvös téren, majd
a Kölcsey utcában mûködött, akko-
riban az egyik legelõkelõbb, leg-
jobb ízlésû fehérnemû varrónõnek
tartották, melyeken kívül készített
ágy-, asztalnemût, damaszt garni-
túrákat is. Állandó megrendelõi a
módos kereskedõ, orvos, mérnök,
ügyvéd, bankigazgató feleségek
közül kerültek ki. A varrónõ a bu-
dapesti üzletektõl, iparmûvészektõl
szerezte be a mintákat, melyek kö-
zül a megrendelõk választhattak,
azonban az igényesebbek egyéni
mintákat is kérhettek. Az öt-hat
lányt foglalkoztató mûhely Kani-
zsán kívül Budapestre, Székesfe-

hérvárra és Fiumébe is gyártotta
termékeit.

A látogatókat márciustól újra a ré-
gi nyitvatartási idõben – szerdától va-
sárnapig 10-17 óra között – várják. A

divattörténeti kiállítás tervét Kunics
Zsuzsa (Thúry György Múzeum) tör-
ténész-muzeológus készítette.

V.M.

EEmmlléékkáállllííttááss aa nnaaggyykkaanniizzssaaii mmeesstteerreemmbbeerreekknneekk II..

Kanizsai Múzeumért Alapít-
vány legutóbbi sajtótájékoztató-
ján a városi történetek gyûjtésé-
re vonatkozó pályázatról, a mú-
zeum jövõjérõl, a patkófalról,
valamint a Város Napi program-
jairól adtak bõvebb tájékoztatást
a kuratóriumi ülést követõen. 

Kaján Imre, megyei múzeum-
igazgató a múzeum jövõjét illetõ-
en elmondta, a megyei múzeumi
intézményi rendszert azzal a céllal
szüntetik meg, hogy az állam
csökkentse a szerepvállalását, il-
letve a települések és a lakosság
feladatvállalását erõsítse. A me-
gyei múzeum – amely az egész
megyében lát el feladatokat – a
megyeszékhelyhez, a tagintézmé-
nyek pedig a nekik helyt adó ön-

kormányzatokhoz kerülnek. Az er-
rõl szóló törvénymódosítás a ter-
vek szerint 2012 elsõ félévében
kerül a parlament elé. A miniszté-
rium szándéka, hogy ekkor nyilat-
kozzon a város, hogy a múzeumi
státuszt kívánja-e fenntartani. – A
nagykanizsai múzeumnak minden
lehetõsége adott arra, hogy terüle-
ti múzeum legyen – hangsúlyozta a
megyei múzeumigazgató. 

Kanizsai Múzeumért Alapítvány
kuratóriumának elnöke, dr. Polay
József arról számolt be a kuratóriu-
mi ülést követõen, hogy módosítot-
ták a városi történetek gyûjtésére vo-
natkozó pályázat határidejét május
20-ra. Eddig 18 pályamunka érke-
zett. Az elsõ szûrõre vélhetõen 23-án
kerül sor, melyet követõen közzéte-
szik a legérdekesebb történeteket,

melyekre szavazni lehet majd. A leg-
több voksot kapó történetek írói díjat
kapnak a Múzeumok Éjszakáján. 

Ezt követõen A fejetlen fehér
mén legendájához kapcsolódó el-
képzeléseket ismertette dr. Polay
József. Elmondta, elkészült a pat-
kófal terve. A falnál kialakításra
kerül egy tér is, melyen elhelyezik
a szerelmesek padját, középre pe-
dig két szerelemfát ültetnek. To-
vábbá igény mutatkozott a szerel-
mesek patkója iránt is, így már
dupla patkó is vásárolható. A le-
genda alapján, aki patkót helyez el
a falon vissza fog térni a városba,
vagy szerencsére, szerelemre szá-
míthat. A patkóba monogramok,
évszámok is beleüthetõek, melye-
ket a múzeumban, illetve már a Vá-
ros Napján is megvásárolhatnak. 

A Város Napján a múzeum és az
alapítvány is részt vesz. Itt vásá-
rolhatnak az érdeklõdõk városunk-
hoz kötõdõ emléktárgyakat, illetve
a rendezvényen különbözõ progra-
mokkal is szolgálnak az érdeklõ-
dõk számára. A gyerekeket kézmû-
ves foglakozással, öltöztethetõ ba-
bákkal, feladatlapokkal, puzzle ki-
rakási lehetõséggel várják. A mú-
zeumban pénteken és szombaton
ingyenesen, hosszabbított nyitva-
tartási idõben várják a látogatókat
10-18 óráig – tudtuk meg Száraz
Csilla múzeumigazgatótól. 

V.M.

AA VVáárrooss NNaappjjáánn mmáárr vváássáárroollhhaattóó ppaattkkóó

Cseresnyés Péter polgármester
elõtt tett esküjét követõen Szász
Szabolcs Dezsõt magyar állam-
polgárként köszönthetjük váro-
sunkban.

Szász Szabolcs Dezsõ négy éve
él Nagykanizsán. Elõször a mun-
ka hozta ide, majd a szíve marasz-
talta itt, hiszen megismerkedett
egy hölggyel, akiért érdemes volt
feladnia addigi életét. Nagykani-
zsa pedig befogadta, hiszen mun-
kára, otthonra lelt nálunk, és ma
már városunk polgárának számít.
A hivatalos dokumentummal hon-
fitársunk is lett végérvényesen. A
polgármester azt kívánta, éljen a
jogaival, és azzal a lehetõséggel,
hogy magyar állampolgárként egy
büszke és sikeres ország tagja.
Végül arra kérte, soha ne feled-
kezzen meg kötelezettségeirõl
sem. Arról, ami közös dolgunk és
felelõsségünk, hogy óvjuk, véd-
jük és építsük ezt az országot ezt a
nemzetet.

B.E.

Munkára, 
otthonra llelt nnálunk
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A Polgári Kanizsáért
Alapítvány közleménye:

Az egynyári virágpalántákat munkáért adjuk.
A tágabb közösség köszönetét testesítik meg.

Azoknak, akik közterületen ültetnek.
Akik a perzselõ napokban is öntöznek a saját vizükkel.

Akiknek munkája révén késõ õszig virítanak ezek az egynyáriak.

Feliratkozás
a Keleti városrész virágosítására május 11-én, 

pénteken 15 órától 18 óráig a Hevesi ABC elõtt.

A Nagykanizsai Református Egyházközség
Presbitériuma tisztelettel meghívja Önt és
szeretteit 2012. május 13-án, vasárnap 15
órára a Nagykanizsai Református Temp-
lomba, ahol megemlékezünk Kanizsai Pálfi
Jánosról, a Dunántúli Református Egy-
házkerület második püspökérõl.

AA tteerrvveezzeetttt pprrooggrraamm

14.45 Vendégek érkezése
15.00 Köszöntés, imádság. Hella Ferenc, 
a Nagykanizsai Református Egyházközség
lelkipásztora
15.05 Köszöntés. Cseresnyés Péter,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
polgármestere
15.15 Gyülekezeti ének
15.20 Áhítat. Nagy Csaba, a Somogyi 
Református Egyházmegye esperese
15.35 Énekszolgálat. A Nagykanizsai 
Református Egyházközség kórusa
15.45 Elõadás. Kanizsai Pálfi János, az egy-
házszervezõ. Dr. Márkus Mihály, a Dunántúli
Református Egyházkerület nyugalmazott
püspöke
16.45 Gyülekezeti ének és áldás
17.00 Mit tudunk az 1600 elõtti
Nagykanizsáról? Helyszín: Thúry György
Múzeum, Nagykanizsa, Fõ út 5.

CSÓ-FU-TÓ NAP - 2012. május 13.
Az Olajipari Természetbarát Egyesület családi futónapot
rendez a nagykanizsai Csónakázó-tónál. 

Táv: 10 km. Rajt: 9.00 órától folyamatosan. Nevezés a helyszí-
nen 8.30 órától. 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, gyalo-
golni, bandukolni, ballagni, botorkálni, sõt még vánszorogni is!
A lényeges csak az, hogy mindenki teljesítse a távot, és jól
érezze magát. Minden résztvevõ emléklapot kap.

hi
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2012. május 10.

Dioptriás napszemüveg és fényre 
sötétedõ lencse AKCIÓ 20-30 %

Az akció 2012. június 30-ig érvényes

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támo-
gató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet
alapján 2012. évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás tá-
mogatására vissza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató prog-
ramjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2012. évre
vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés támogatására vissza nem té-
rítendõ pénzügyi támogatás formájában. 
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honla-
pon/Felhívások menüpontban.

VVáállllaallkkoozzáásstt ttáámmooggaattóó pprrooggrraammookk

A Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt., mint az önkor-
mányzati ingatlanok kezelõje, vevõ jelentkezését várja az alábbi ingatlan-
ra: 
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 1. szám alatti 3071 hrsz-ú tízemeletes lakóépület,
mellette orvosi rendelõ. Irányár: 59.000.000.-Ft+áfa.

Komoly érdeklõdõ esetén a társaságunk támogató javaslata alapján az önkor-
mányzat közgyûlése, illetve bizottságai döntenek az értékesítés feltételeirõl.
További részletekrõl a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Garay utca 21. szám alatt lévõ irodájában vagy telefonon (93/311-241) lehet ér-
deklõdni. A hirdetett ingatlanok adatai és az értékesítés további feltételei rész-
letesen megtalálhatóak a www.nkvg.hu honlapon.

EEllaaddóó aa BBaarrttóókk 11.. sszzáámm aallaattttii iinnggaattllaann

2012. május 10.   ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 18.00 - 07.00
2012. május 11.   SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. május 12.   BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 12.00 - 08.00
2012. május 13. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. május 14. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-151 22.00 - 06.00
2012. május 15. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. május 16. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-15122.00 - 06.00
2012. május 17. BELVÁROSI, ERZSÉBET TÉR 1., 93/310-403 18.00 - 07.30
2012. május 18. FAGYÖNGY, SZEKERES J. U. 2-8., 93/310-367 16.30 - 08.00
2012. május 19. SZENT GYÖRGY, TÁBORHELY. U. 4., 93/510-135 16.00 - 08.00
2012. május 20. ARANYSZARVAS, ROZGONYI U. 1., 93/311-531 08.00 - 07.00
2012. május 21. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-15122.00 - 06.00
2012. május 22. KELETI, ZEMPLÉN GY. U. 6., 93/310-402 18.00 - 08.00
2012. május 23. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-15122.00 - 06.00
2012. május 24. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 20.00 - 08.00
2012. május 25. SALVIA, RÓZSA U. 6., 93/536-610 17.00 - 08.00
2012. május 26. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 12.30 - 08.00
2012. május 27. ZSÁLYA, BOSZORKÁNY U. 2., 93/516-280 08.00 - 08.00
2012. május 28. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-15108.00 - 06.00
2012. május 29. KIRÁLY, KALMÁR U. 4., 93/536-620 17.30 - 07.30
2012. május 30. SZENT KRISTÓF, ERZSÉBET TÉR 8/2., 93/510-15122.00 - 06.00
2012. május 31. ARANY KÍGYÓ, DÓZSA GY. U. 123.,93/313-165 19.00 - 08.00

GGyyóóggyysszzeerrttáárrii üüggyyeelleett - mmáájjuuss 1100-3311-iigg

Felhívás: 
22001122 - „„aakkttíívv iiddõõssööddééss ééss aa nneemmzzeeddéékkeekk
kköözzööttttii sszzoolliiddaarriittááss eeuurróóppaaii éévvee””

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Taná-
csa és a  Kanizsa Turizmusáért Egyesület 2012. május 13-án (va-
sárnap) tartja a „Generációk Napjá”-t.

A rendezvény helyszínei: Sétakert, Honvéd Kaszinó.

Az alábbi részletes programok szerinti versenyszámokra 3 fõs (sakkver-
seny),  illetve 6 fõs csapatok (ügyességi versenyek) jelentkezését várjuk. Fel-
hívjuk az idõsügyi klubok, szervezetek, intézmények, cégek, baráti társaságok,
lakóközösségek figyelmét, hogy vegyenek részt a versenyeken erõsítve ezzel a
nemzedékek közötti összefogást. 

Jelentkezni elõzetesen a Tourinform Irodában 2012. április 16. - május 5. kö-
zött, a szervezõk lent megjelölt képviselõinél, valamint a helyszínen lehet a ren-
dezvény napján, 2012. május 13-án 9.00-9.30 között. 

A szervezõk egyéni jelentkezéseket is elfogadnak, melynek alapján a hely-
színen kerülnek összeállításra a csapatok. A 3, illetve 6 fõs csapatok esetében
kötelezõ az alábbi kritériumnak való megfelelés: gyerek (18 éves korig), felnõtt
(18-60 év között), idõskorú (60 év felett).

A résztvevõ csapatok oklevélben, valamint az elsõ három helyezést elért csa-
pat tárgyjutalomban is részesül.

Bõvebb információ kérhetõ:
Büki Pálné - 06-30-5912394; Magyar Ferenc - 06-30-6321806;
dr. Szabados Gyula - 06-93-500-720, illetve szabados.gyula@nagykanizsa.hu

GENERÁCIÓK NAPJA -2012. május 13.
Programterv
Helyszín: Sétakert. 
Idõpont: 2012.05.13. (vasárnap) 9.00-14.30 óráig
10.00 óra Megnyitó: Cseresnyés Péter Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgár-
mestere. 10.10-13.00 óra Sportversenyek. Ügyességi versenyek - 6 fõs csapat:
2 gyerek, 2 felnõtt, 2 idõskorú. Kerékpáros, lengõteke, mocsárjárás, célba do-
bás, szellemi totó, puzzle, kötélhúzás, Activity (körülírás, mutogatás, rajzolás),
sakkverseny - 3 fõs csapatok: 1 gyerek, 1 felnõtt, 1 idõskorú. 13.00-14.00 óra
Kulturális mûsorok. A Palini Óvoda néptánccsoportjának mûsora. Nyugdíjas
klubok mûvészeti csoportjai, együttesek bemutatkozása. 14.00 óra Eredmény-
hirdetés. A rendezvény alatt folyamatosan szûrõprogramok: vérnyomás-, test-
zsír-, cukor- és koleszterinmérés valamint elsõsegély-bemutatók. 
Rossz idõ esetén a rendezvény a Nagykanizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola és
Kollégium tornacsarnokában kerül megtartásra.

Kanizsaiak Kanizsáról 
Helytörténeti vetélkedõ nagykanizsai idõsügyi klubok 5 fõs csapatai számára. 
(a csapatok összetételére nincs megkötés)
Helyszín: Nagykanizsa város belterülete, illetve a Honvéd Kaszinó.
Idõpont: 2012. április 16. - május 13.
Döntõ: Honvéd Kaszinó - 2012.05.13., 10.00-12.30 óráig.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat Idõsügyi Tanácsa
Kanizsa Turizmusáért Egyesület 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének Városfejlesztési- és
Üzemeltetési Bizottsága pályázatot ír ki falfirkák eltüntetésének támo-
gatásáról szóló 81/2007. (XII. 21.) sz. önkormányzati rendelet szerinti
önkormányzati támogatás elnyerésére.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 2012. évben 100 000 Ft.
A pályázati kiírás és a pályázati adatlap kérhetõ Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Csoport Irodáján ügyfélfogadási
idõben (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 14.), vagy letölthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlapról.
A pályázat befogadásához szükséges a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságától szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség,
illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozat kitöltése és
csatolása.

PPáállyyáázzaatt ffaallffiirrkkáákk eellttûûnntteettéésséérree
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2012. május 10.

Horoszkóp

Túlságosan sokat dolgozik mostanában.
Még arra is képes, hogy átvállalja mások
munkáját. Fékezze le magát egy kicsit,
és inkább töltsön több idõt a szerettei kö-
rében.

A szép májusi napok fellendítik alkotó-
kedvét. Olyan tevékenységbe fog, amivel
nemcsak megszépíti lakókörnyezetét, ha-
nem felfedezi egy új, nyiladozó képessé-
gét is.

A májusi napok kiváló alkalmat nyújta-
nak a kapcsolatteremtésre. Nem okoz kü-
lönösebb nehézséget, hogy lehengerelje
újabb ötletével a párját. Csak az egészsé-
gére kell jobban vigyáznia.

Szélsõséges lelkiállapotba kergetheti egy
barátjával zajló vita. Ne essen búskomor-
ságba emiatt, hanem tegye tovább a dol-
gát, mert a bolygók szerelmet, románcot
jeleznek.

Ha sok a szabadideje, kezdjen új tanul-
mányokba. A Plútó és az Uránusz fény-
szöge szerint érdemes lenne elgondol-
kodnia a magánélete alakulásán, és vál-
toztasson rajta, ha kell.

Kellemes és boldog napokra számíthat
májusban. Nem fogja magányosnak
érezni magát egyetlen hétvégén sem.
Csupán arra lesz gondja, hogy mit süs-
sön-fõzzön a szeretteinek.

Válaszút elé állítják ezek a napok. Dönt-
se el, mi a fontosabb: a hobbijának akar-
e élni, vagy valami teljesen újba kezd,
például befektetésekkel foglalkozik. A
május kiváló idõszak lesz rá.

Bár szereti a holdfényes éjszakákat, most
mégis legyen óvatos. Fontos megbeszélé-
seit ne hagyja az esti idõszakra, mert kön-
nyen megbánthatja a másik felet. Inkább
a kedvesével foglalkozzon.

Merüljön el a zöldellõ természet látvá-
nyában, s amikor már kipihente magát,
pezsdüljön fel a Város Napja forgatagá-
ban.  Ha magányos, most szerelemre lel-
het az utcabálban.  

Érzékenyebb lehet ezekben a napokban.
A csillagok a Város Napja rendezvénye-
in egy különleges, romantikus találko-
zást ígérnek. Csak jól kell figyelnie,
hogy ráleljen. 

Némi vitába keveredhet kollégáival a
hétvégén. Tisztázzák a helyzetet, és ad-
ják át magukat a szórakozásnak. Gyö-
nyörködjenek együtt például a szombat
esti tûzijátékban.

Sokat dolgozik a szabadidejében. A
fizikai munkából adódó izomlázát eny-
hítse vitaminokkal, és fogalmazza meg
végre a szíve vágyát, mert mindenben se-
gítik a csillagok.

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
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Belvárosban (Hunyadi utcában)

700 négyzetméteres építési terület
eladó. Érd.: 0630/448-6072 

Kedvezményesen eladó Bagolai
hegyen pince, 780 négyszögöl
területen, teljes felszereléssel, jól
termõ gyümölcsfákkal. Víz, villany
bevezetve, a közlekedés jó. Érd.:
0630/473-9120 (7503K)

Nagyteljesítményû, hordozható,
vadonatúj háztartási gõztisztító (Mo-
dell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi népi
parasztbútorokat, használati tárgya-
kat és teljes hagyatékot. Érd.:
0620/555-3014 (7489K)

Megbízható egészségügyi dolgo-
zó idõs ember körüli teendõket bevá-
sárlást, gyógyszer kiváltást, takarí-
tást vállal. Tel.: 0630/277-5326
(7500K)

Televíziók, LCD monitorok, vide-
ók, DVD-k és távirányítók javítása,
használt televíziók adásvétele.
Balaskó István, Nagykanizsa, Zrínyi
u. 20., tel.: 0630/597-1530 (7502K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. május 10.14

2012.05.15. (kedd) 10:00-13:00 Zalakomár – Idõsek Klubja, Petõfi u. 6.
2012.05.15. (kedd) 14:30 – 16:30 Palin – Általános Iskola, Nk. Alkotmány
u. 81. 2012.05.17. (csütörtök) 11:00 – 13:30 Magyar Vöröskereszt, Nk. Su-
gár u. 28. 2012.05.17. (csütörtök) 15:00 – 17:30 Hahót – Mûvelõdési Ház,
Deák F. u. 5.

Véradás - VVöröskereszt

web fejlesztõ szakirányú megegyezés szerint
külkereskedelmi ügyintézõ szakirányú megegyezés szerint
ápoló diplomával (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
ügyintézõ (angol és román nyelvt.)szakirányú megegyezés szerint
óvónõ angol nyelvtudással szakirányú megegyezés szerint
eladó szakirányú megegyezés szerint
húsbolti eladó pénztári gyak.-tal szakirányú megegyezés szerint
felszolgáló, pultos szakirányú megegyezés szerint
asztalos-lakkozó (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
fuvarszerv.-értékesítõ szakirányú megegyezés szerint
bádogos (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
tetõszigetelõ (Ausztria) szakirányú megegyezés szerint
gipszkarton szerelõ szakirányú megegyezés szerint
CO hegesztõ tûzvédelmi vizsgával szakirányú megegyezés szerint

8800 Nagykanizsa, Fõ út 24. 93/310-327/102

Németh Ádám, a Kanizsa Ka-
jak-Kenu Klub versenyzõje Szege-
den olimpiai pótkvalifikációs válo-
gatóversenyen vett részt, ahol töb-
bek között a K1 férfi felnõtt 200 m
számában is indult a válogatottban
való részvételért, illetve a poznani
olimpiai pótkvalifikációra való
kikerülésért.

Nos, a kanizsaiak kajakosa há-
rom futamból kettõt megnyert (elõ-
futam 00:37,780, középfutam
00:37,214-es idõeredmény) a har-
madikban viszont sérülés hátráltat-
ta, így viszont csupán negyedik lett.

– Az elsõ két futamon nem volt
gondom, de aztán a következõben
sajnos a hátamnál már éreztem a
fájdalmat – fogalmazott a kanizsai
sportoló. – A rajtnál volt ez különö-
sen probléma, hiszen így akkora hát-
rányt szedtem össze, melyet a továb-
biakban már nem lehetett javítani.

Ádám mindenesetre ismét vissza-
jött úgymond a kajakos életbe, hi-
szen volt egy másfél éves kihagyása
is, ráadásul ezek után sincs megállás
– mondta mindezt már Nagykani-
zsán. – Nincs idõ a kesergésre, hi-
szen két hét múlva ismét itt egy válo-
gató, akkor Szegeden például a K1
500 m Eb-válogatóját bonyolítják, s
szeretnék olyan eredményekkel elõ-
rukkolni, mely jó esélyekkel kecseg-
tet akár a kontinensviadalra is.

P.L.

NNeemm kkaajjaakkoozzootttt
rroosssszzuull

Kanizsa KK DKG-EAST –
SMAFC 89-86 (24-27, 16-14, 22-
15, 27-30)

NB I B férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, rájátszás az 5-8. helyért, visz-
szavágó. Nagykanizsa, 100 nézõ.
Vezette: Farkas, Márton, Gelen-
csér. Kanizsa KK DKG-EAST:
Bausz (27/6), Balogh L. (10/9),
Tóth O., Hoffmann B. (28/3),
Bödör (3). Csere: Bus (7/3),
Czigler (4), Stárics, Zsámár K. (2),
Kertész, Beák (8/6). Edzõ: Kovács
Nándor.

Az 5. helyért mérkõzhet:
SMAFC (153-147)

Mivel az 5-8. helyért zajló, kupa-
rendszerû rájátszás soproni mérkõ-
zésén 9 pontos hazai gyõzelem szü-
letett, a visszavágón 10 ponttal kel-
lett volna nyerni a kanizsaiaknak
ahhoz, hogy a következõ páros csa-

tában az 5. pozícióért játszhassanak.
Ennek megfelelõen, nagy elán-

nal kosarazott a dél-zalai gárda, s a
6. percben úgy tûnt, a gólerõsen
játszó Hoffmann Balázs vezetésé-
vel sikerül ledolgozni a hátrányt
(15-10). Ezután azonban zsinórban
10 pontot dobott a vendégcsapat,
így behúzta az elsõ negyedet.

A 14. percben vették vissza a
vezetést a gépgyáriak (32-31), ám
a pontszegény etap végén annak is
örülhettek, hogy az utolsó táma-
dást Bausz triplával fejezte be, a
félidõre majdnem egálra hozva az
állást (40-41). 

Fordulást követõen Beák Gábor hár-
masa adta meg a jelet egy mindent el-
söprõ rohamra, melyben valódi Hoff-
mann-show-nak tapsolhatott a közön-
ség. A KKK centerét nem tudták tarta-
ni a soproniak, így a 26. percben már

megvolt a hõn áhított 10 pontos kü-
lönbség (57-47). Nem tartott sokáig az
öröm, hiszen elég volt egy-két figyel-
metlenség, s néhány gyors akcióval
csökkentette hátrányát a látogató (62-
56). 

A befejezõ játékrészben felvált-
va estek a kosarak, s bármennyire
is hajtottak a kanizsaiak, nem tud-
tak elhúzni a roppant szívósan ko-
sarazó, s pontosan büntetõzõ ven-
dégektõl. A mérkõzést ugyan a
gépgyári csapat nyerte, de csak 3
ponttal, így a továbbiakban a 7. he-
lyért vívhat páros csatát a PTE-
PEAC PVSK csapatával.

Kovács Nándor: „Küzdöttünk,
hajtottunk, de a végére elfárad-
tunk, így a kelleténél kevesebb
ponttal nyertünk.”

P.L.

GGyyõõzzeelleemm lleetttt,, ddee nneemm eelleeggeennddõõ

Haladás VSE (3.) – Aquapro-
fit Nagykanizsai TSK (1.) 4,5:7,5 

NB I sakk csapat-bajnokság, 10.
forduló. Szombathely. Eredmé-
nyek (elõl a hazaiak): Prohászka -
Naiditsch 1-0, Ruck R. - Balogh
Cs. 0,5:0,5, Kovács G. - Lenic 0-1,
Németh M. - Márkus 0-1, Nagy G.
- Ribli 0-1, Kiss A. - Pintér J.
0,5:0,5, Mészáros - Gonda 1-0,
Rachela - dr. Flumbort 0,5:0,5, Pe-
tényi - Bérczes 0,5:0,5, Csonka -

Medvegy Z. 0-1, Lakos - Gara T.
0,5:0,5, Ruck T. - Kántor 0-1.

Hetekkel ezelõtt nagy rangadónak
indult, aztán a kanizsaiak két hete
nagyon nyertek, a paksiak pedig
megtették azt a szívességet, hogy
alaposan megverték az akkor még
második szombathelyieket, s innen-
tõl máris más volt a leányzó fekvése.

Ettõl függetlenül nem ártott
odafigyelni a vasi mérkõzésre ka-
nizsai szempontból. Jól is jöttek a

– nevezzük így – középsõ táblákon
a gyõzelmek, amivel jelen pilla-
natban ott tart a bajnokság, hogy
az NTSK (85) négy ponttal elõzi
meg az Atomerõmû SE-t... Küszö-
bön a címvédés!

Május 20-án a Nagykanizsa a
kecskeméti Tóth László SE sakko-
zóit fogadja hazai környezetben az
utolsó forduló keretében.

P.L.

AAzz ööttööddiikk kkaappuujjáábbaann áállllnnaakk

18.qxd  2012.05.18.  12:44  Page 14



Tucatnyinál is több triatlon
magyar ranglistaverseny és két
rangos duatlon verseny meg-
rendezése után a Magyar Triat-
lon Szövetség a nagykanizsai
TRI-CO Triatlon Klubra bízta
a 2012. évi Rövidtávú Duatlon
Országos Bajnokság megrende-
zését. A rangos esemény egyben
a 3. Kanizsa Kupa keretén be-
lül került megrendezésre a
Tungsram-sporttelepen és az
Ipari Park kiváló minõségû út-
jain.

Ezúttal a versenyen csak a 18 év
felettiek vehettek részt, mert a tá-
vok meglehetõsen hosszúak vol-
tak. Vasárnap délelõtt szép napsü-
téses idõ fogadta a versenyre az or-
szág különbözõ részeibõl érkezet-
teket. Többségében a Dunántúlról
(Gyõr, Veszprém, Kaposvár, Pécs)
érkeztek versenyezni, de sokan
voltak a fõvárosból is és a keleti
régió sem maradt a sportág képvi-
selõi nélkül (Hatvan, Eger, Hajdú-
böszörmény), ráadásul egy izraeli
versenyzõ még nemzetközivé is
tette a versenyt.

A bemelegítés után rövid tájé-
koztató keretében hangzott el a

szabályismertetés a futó- és kerék-
páros-pályákról, majd Cseresnyés
Péter polgármester és Karádi Fe-
renc alpolgármester jelenlétében
rajtolt el a mezõny két hetven év
feletti résztvevõvel. 

Tíz kilométeres futással kezdõ-
dött a verseny, amit négy körben
kellett teljesíteni. Ezután gyors öl-
tözés, sisakfelvétel és kezdõdhetett
is a 38 km-es kerékpáros-pálya le-
küzdése hét körben (és kimondot-
tan nagy szélben), ami ugyancsak
próbára tette a versenyzõket. A ke-
rékpáros szám befejezése után
újabb futás várt a versenyzõkre,
akkor 5 km-t kellett teljesíteni. 

A legjobbak – öt versenyzõ – két
órán belül teljesítették a távokat,
de a többiek, így az idõsebbek is
derekasan helytálltak.

A legjobb – zalai – eredmé-
nyek, helyezések

Abszolút férfi futam: 1. Csortos
Imre (Agria KTK Eger), 2. Koller
Zoltán (SZESE Gyõr), 3. Bozsó
Zoltán (Kaposvári AC Kaposvár).
Abszolút nõi futam: 1. Forró Zsó-
fia (Kaposvári AC), 2.Varga Rená-
ta (UNIQA-Újbuda Budapest), 3.
Lábodi Laura (Kaposvári AC).

Korcsoportos eredmények (5

éves bontásban). Férfiak, 18-19
éves: 1. Székely Gellért (ELTE-
BEAC Polythlon). 20-24 éves: 1.
Kovács Gábor (Budaörsi TKE).
25-29 éves: 1. Csortos Imre
(Agria KTK). 30-34-éves: 1. Róth
Balázs (Budaörs). 35-39 éves: 1.
Perczel Miklós (Kaposvári AC)
..., 3. Kovács Krisztián (Keszt-
hely) .., 6. Juhász Péter (Cserszeg-
tomaj), 7. Sólyom Zoltán (Nagy-
kanizsa). 40-44 éves: 1. Bozsó
Zoltán (Kaposvári AC) ..., 6. Tóth
Gábor (Keszthelyi Triatlon SE) ...,
8. Vránics László (TRI-CO TK,
Nagykanizsa). 45-49 éves:
1.Koller Zoltán. 50-54 éves:
1.Hanyecz Imre (Kaposvári AC).
55-59 éves: 1. Zakariás Géza Dr.
(SZESE Gyõr). 60-64 éves: 1.Vass
Sándor (Proathlon SE). 65-69
éves: 1. Molnár Sándor (Tekergõk
SE). 70-74 éves: 1. Szüts Miklós
(Nagyatádi TK). Nõk, 25-29 éves:
1.Forró Zsófia. 30-34 éves: 1.
Lábodi Laura. 35-39 éves: 1. Ta-
mási Ivett (Veszprémi TE), 2.
Vándor Nóra (Keszthely). 45-49
éves: 1. Furucz Imréné (TTC). 50-
54 éves: 1. Puskás Borbála (Széc-
si Sopron), 2. Korcsmárosné Vígh
Rozália (TRI-CO TK).
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AA eellssõõkk kkéétt óórráánn bbeellüüll vvoollttaakk

Mosonmagyaróvári TE 1904
(12.) – Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh 2-0 (0-0) (9.)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, találkozó a 28. for-
dulóból. Mosonmagyaróvár, 200
nézõ. Vezette: Szvorda (dr. Szabó
P., Boda). G.: Schmatovich (50.,
80.). Kiállítva: Ujvári M. (54.)

NTE: Szekeres - Szõke Á. (Boz-
soki, 70.), Rákhely M., Kotnyek I.,
Babati T. - Ujvári M., Nagy T.,
Kõrösi A., Petanovics - Cs. Hor-
váth G., Freischmid. Vezetõedzõ:
Koller Zoltán.

Ha bármilyen formában a
Vittman-családnév kerül leírásra
az NTE-vel kapcsolatban, az bi-
zony korántsem jó jel az utóbbi na-
pokban. Az elõzõ fordulóban
Ádám eldöntötte duplájával elle-
nük a megyei rangadót, Mosonma-
gyaróváron pedig múlt szombaton
18 órától a Wittmann Antal Park-
ban volt jelenésük a kék-pirosak-
nak a 28. fordulóból elõrehozott
találkozón, s bizony ott sem úszták
meg két találat alatt.

Azaz hogy a lehetõségek között
ott volt az is, hogy a kanizsaiak
még sem jelennek a mérkõzés
helyszínén és idõpontjában, hiába
egyezett meg errõl a két klub.
Koller Zoltán vezetõedzõ ugyanis
elárulta, a csapat körül uralkodó
helyzet végett felmerült annak es-
hetõsége, hogy el sem utaznak. A
számok nem hazudnak, tény, hogy
tavasszal igazi mélyrepülésben
van az együttes, hiszen a hévízi
döntetlen mellett csupa-csupa ve-
reség a mérleg (na jó, a Tomaj el-
len van zöld asztalnál kapott há-
rom pont, mint ahogy a Füred elle-
ni 0-3 is határozat eredménye...)

Az is tény, hogy a játékoskeret
feltöltése nem sikerült, szûkös a tár-
ház minden szempontból (ráadásul
példának okáért Boros Zoltán vissza
is vonult a további NB III-as szerep-
léstõl orvosi javaslatra), s valame-
lyest gazdátlannak érezhetik magu-
kat a labdarúgók. Információink
szerint – hiszen ekörül forognak glo-
bálisan is a történések, miért pont e
szeglet lenne a kivétel... – pénzügyi

téren a kifizetésekkel jelen pillanat-
ban nincs gond a kanizsai labdarú-
góknál, ha szerény keretek között is,
de rendezve lett eddig mindenki felé
az, amiben a felek megegyeztek.

A nem oly' szívderítõ háttér után
essék szó azért a majdnem ünnepirõl
is: nem véletlenül esett a két legény-
ség mérkõzésidõpontjának megvá-
lasztása végül az elõzõ hétvégére,
hiszen világítás-avatóra invitálták a
drukkereket a takaros mosonmagya-
róvári sporttelepre. Az avatás végül
a rendszer el nem készülte miatt el-
maradt, de a hazaiakat épp' eléggé
felvillanyozhatta, hogy Schmatovich
Gábor duplájával a hazaiak javára
eldöntötte a találkozót. Sajnos, a ka-
nizsaiaktól kiállítás sorsára jutott
Ujvári Máté, ami a következõ mec-
csükre szintén nem a legjobb elõjel.

Ember legyen a talpán, aki az
NTE-nél ebben a pillanatban látja
a fényt az alagút végén. S ha igen,
remélhetõleg akkor sem a mozdo-
nyét...

P.L.

NNeehhéézz hhaajjrráátt ííggéérrõõ hheetteekk eellõõtttt 

Sárváron rendezték a 24 órás
ultrafutó országos bajnokságot,
melyen a Kanizsai Futóklubot dr.
Lubics Szilvia is képviselte. Mi
több, a nagykanizsai futó nem is
akármilyen eredményt ért el, hi-
szen a világ idei legjobb eredmé-
nyével szerezte meg az országos
bajnoki címet a nõk mezõnyében.
Az eredménye több mint 232 kilo-
méter lett a vasi rendezvényen.

P.L.

AA vviilláágg iiddeeii lleeggjjoobbbbjjáávvaall
lleetttt oorrsszzáággooss bbaajjnnookk

Most már minden egyenesbe
fordult, vagyis az Olajbányász-
sporttelepen megvalósulhat a
mûfüves labdarúgó pálya, hi-
szen az MLSZ kompetens gré-
miuma rábólintott arra a pá-
lyázatra, melyet a város az
UFC Nagykanizsa egyesületé-
vel karöltve nyújtott be ilyen
jellegû pálya ügyében – szá-
molt be minderrõl Vass Gyõzõ a
klub elnökségének részérõl.

Az úgynevezett szabvány jelle-
gû pálya Hévíz mellett Nagyka-
nizsán létesül a megyében, va-
gyis az utánpótlás-nevelés szem-
pontjából sem mindegy, hogy si-
került elnyernie a dél-zalai vá-
rosnak.

Különösképp azért volt fontos
a két kanizsai partner összefogá-
sa, hiszen az Olajbányász-stadi-
on önkormányzati tulajdon, az
UFC pedig a létesítmény fenn-
tartója, s a felek együttmûködé-
sével valósulhatott meg az
MLSZ által kiírt pályázati prog-
ramra történõ „benevezés”. Az
önkormányzat természetesen
vállalta az önrészt, míg az UFC
a szakmai koncepciójával ruk-
kolhatott elõ az anyagban. Mint
kiderült hát – sikerrel.

A mûfüves játéktér létrehozásá-
val kapcsolatos érdemi munkála-
tok, vagyis az építése júliusban
kezdõdik, egy erre szakosodott
cég kivitelezésében. A munkálatok
augusztus végével zárulnak, azt
követõen veheti birtokába a sport-
pályát a város és a mûfüvest maj-
dan üzembentartó UFC.

P.L.

JJúúlliiuussttóóll iinndduullhhaatt 
aa mmûûffüüvveess ppáállyyaa
ééppííttééssee
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Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címen
lehet: info@gumi-center.si

Gumi center Gaberje d.o.o. Marof 4, Gaberje 9220 Lendava
Tel.: 00386 2 5788 630, Fax.: 00386 2 5788 632, 

splet: www.gumi-center.si, katalog: www.alu-center.si, 
shop: www.gumishop.si
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