
A KANIZSA ÚJSÁGBAN 
lakossági apróhirdetés 

(15 szóig) Kanizsa Kártyával csak 
600 Ft. Vállalkozási apróhirdetés 

15 szóig 1600 Ft. Gyakorisági 
kedvezmény mindkét esetben 50%.

Szakmai konzultációt tartott a
Polgármesteri Hivatal és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara a Vasemberházban.
A találkozóra a húsz legnagyobb
létszámú és adófizetõ céget hívta
meg a város polgármestere és a
kamara elnöke. 

A rendezvényt követõen Cse-
resnyés Péter polgármester és Dr.
Polay József, a kamara elnöke tá-
jékoztatta a sajtó képviselõit a ta-
nácskozáson elhangzottakról.

Elöljáróban Cseresnyés Péter
elmondta, másfél évvel ezelõtt ha-
tározták el a kamara elnökével,
hogy a helyi vállalkozásokkal, vál-
lalkozókkal mindenképpen ki kell
alakítani egy olyan kapcsolatot,
melynek segítségével közösen tud-
ják támogatni a város és a város-
környék fejlõdését, hisz’ mind a
vállalkozóknak, mind az önkor-
mányzatnak az az érdeke, hogy itt
helyben találja meg minden kani-
zsai és Kanizsa környéki polgár a
számítását. Az önkormányzat eb-
ben a helyi politikájával tud közre-
mûködni, de igazán a gazdasági
élet szereplõin múlik, hogy milyen
munkát tudnak adni. Az elsõ fóru-
mon a bemutatkozás mellett a
problémafelvetésen volt a hang-
súly, most a második alkalommal a
továbblépés lehetõségérõl beszél-
gettek, bemutatva azt is, hogy a
város mit tett az elmúlt egy évben,
jelenleg miben gondolkodik, és

ebbe a folyamatba mivel tudnak
bekapcsolódni az egyes vállalko-
zások. – Eredményes volt a mai
nap – jegyezte meg a polgármester
– hisz’amint a háttérzaj is mutatja,
még zajlik a tanácskozás, a vállal-
kozások vezetõinek beszélgetése,
és a kiszûrõdõ hangokból megítél-
ve arról beszélnek, hogyan lehet a
cégek között meglévõ kapcsolato-
kat elmélyíteni, vagy éppen a to-
vábblépéshez új területekkel kiszé-
lesíteni. Természetesen a város a
vállalatvezetõk, illetve a vállalko-
zások kezében lévõ tudást, tapasz-
talatot igénybe kívánja venni akár
tanácsadói szinten, vagy éppen
közvetlen operatív tevékenység-
ben, közremûködõként is.

Dr. Polay József kamarai elnök
az elhangzottakhoz hozzátette: a
polgármesteri tájékoztatót köve-
tõen Kreativitás és innováció
címmel, valamint a szakképzés
helyzetérõl hangzott el elõadás.

A konzultáció során felvetõdött,
hogy a kamara szervezzen a he-
lyi vállalkozások körében egy
olyanfajta együttmûködést,
amellyel segíteni tudják például
az egymástól történõ vásárlást,
és a részvételt egymás beruházá-
saiban. Továbbá fontosnak tartot-
ták a Város- és Gazdaságfejlesz-
tési Tanács megalakítását, mely-
nek az elõzetes egyeztetés alap-
ján a polgármester lenne az elnö-
ke, társelnöke pedig a kamara el-
nöke. 

Végezetül Dr. Polay József el-
árulta, a konzultáció folytatódik,
december 6-án a kis- és középvál-
lalkozókkal ül le a város és a ka-
mara vezetése. A fórumra meghív-
ták a legnagyobb magyar bank, az
OTP Bank képviselõit is, akik a
fejlesztési hitellehetõségekrõl ad-
nak tájékoztatást.

B.E.
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Kanizsa

Nagykanizsa az egyik nyerte-
se az „E.ON Advent” országos
pályázatának, melyet helyi kis-
közösségek számára hirdettek
meg.

A pályázatot benyújtó nagykani-
zsai Kulcs Egyesület szervezi meg
a helyi önkormányzat támogatásá-
val az idei évben a város karácso-
nyi ünnepségét. A Karácsonyi Kar-

nevált a megújult Erzsébet téren
tartják 2012. december 20-22. kö-
zött. A rendezvény különleges ese-
ményeként egy Guinness rekord
kísérletre is sor kerül, Karácsonyi
Láncreakció néven, melynek kere-
tében a lakosság, a helyi szerveze-
tek és közösségek, de fõként az
óvodák és iskolák bevonásával el-
készítik a világ leghosszabb kará-
csonyi láncfüzérét. 

A 24 nyertes település 1-1 kültéri
feldíszített karácsonyfát (a fa várha-
tó magassága 5 méter, a díszítése
energiatakarékos LED izzókkal tör-
ténik) és 1-1 karácsonyi ajándék-
csomagot kap. Nagykanizsán a nye-
remény átadása elõreláthatólag
2012. december 1-10. között törté-
nik. – olvashatjuk a város facebook
oldalán. További információ lapunk
12. oldalán olvasható.

LLáánnccrreeaakkcciióó EE..OONN-kkaarrááccssoonnyyffáávvaall
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Egy éves munkát zárt le teg-
nap Nagykanizsa és Kapronca
Önkormányzata. A 116 ezer €
összköltségvetésû BOSh projekt
85%-át finanszírozta az Európai
Unió, melyet magyar oldalról to-
vábbi 10%-kal egészített ki az
állam.

Immár tavaly december óta dol-
gozik együtt Nagykanizsa és
Kapronca Önkormányzata azon,
hogy feltárja a két város piaci sze-
replõi közötti kapcsolódási ponto-
kat. A projekt egy csaknem 800
vállalkozót megszólaltató kutatás-
sal kezdõdött. A vizsgálat célja az
volt, hogy feltérképezzük milyen a
határtérségben mûködõ cégek
együttmûködési hajlandósága a
külföldi partnerekkel, és ha egyál-
talán nyitnának a másik országa
felé, akkor milyen jellegû kapcso-
latok kialakítását látják megvaló-
síthatónak.

A kutatás volt az iránytû a pro-
jekt vállalkozói partnereinek meg-
találásához, majd késõbbi bevoná-
sához. És, hogy mit tudtunk kínál-
ni azoknak, akik vállalták az
együttmûködést?

Egy esélyt arra, hogy a kommu-
nikációs boom és az információ
áradat világában célzottan és ha-
tékonyan meg tudjanak jelenni
egy számukra még feltáratlan, is-
meretlen piacon. Minden vállal-
kozásnak bemutatkozási lehetõsé-

get ajánlottunk a nemzetközi pro-
jekt honlapunkon, három nyelven,
valamint egy saját, horvát nyel-
ven feliratozott promóciós filmet
készítettünk számukra. A kommu-
nikációs akadályok lebontása ér-
dekében teljesen ingyen hozzáfér-
hetõ horvát-magyar on-line
nyelvtanfolyamot fejlesztettünk
ki. Mindezt azonban nem adtuk
„ingyen”. De persze itt nem pénz-
beli ellenszolgáltatásra kell gon-
dolni, egészen más volt az elvárá-
sunk…

Sokszor egy ügyvezetõnek pont
az a legnehezebb, hogy kiszakad-
jon a napi rutin felõrlõ monotoni-
tásából és a saját gátjain átlépve új
üzleti lehetõségeket találjon. Fon-
tos a személyes kapcsolatok jelen-
tõségének felismerése, mert ez
hozzá tudja segíteni ahhoz a vállal-
kozásokat, hogy új együttmûködé-
si lehetõségeket találjanak, hogy
információkat szerezzenek, és ezer
szállal kapcsolódjanak egy jól mû-
ködõ üzleti hálóba. Tehát az elvá-
rásunk az volt csupán, hogy a
promócióért cserébe vegyenek
részt a cégek a partnertalálkozóin-
kon, egy alkalommal Kaproncán,
egy alkalommal pedig Nagykani-
zsán.

A projekt másik célja az volt,
hogy a határtérségben mûködõ
gazdaságfejlesztéssel foglalkozó
szervezetek megismerjék egymást
és össze tudják hangolni mûködé-

süket. A határrégió vállalkozásokat
támogató szervezetei szerencsére
egyre felkészültebbek a projektfej-
lesztés területén és számos egymás
mellett futó projekt támogatja a ré-
giónk fejlõdését. Ezzel egyidejû-
leg azonban egyre többször ta-
pasztalhatók párhuzamosságok is.
A BOSh projekt keretében két al-
kalommal nyílt lehetõsége ezek-
nek a szervezeteknek találkozni
egymással, bemutatni saját mûkö-
désüket, tapasztalatukat és erõfor-
rásaikat.

Az, hogy a vállalkozások szá-
mára milyen eredményeket hozott
az elmúlt egy év, talán csak a jövõ
fogja elárulni, de a pozitív vissza-
jelzések arra engednek következ-
tetni, hogy van igény a hasonló jel-
legû kezdeményezésekre.

És hogy lesz-e folytatása az
együttmûködéseknek. Bátran ki-
jelenthetjük, hogy immár a
három város Csáktornya,
Kapronca és Nagykanizsa közötti
kapcsolódás már nem csak kultu-
rális alapokon nyugszik. Igaz,
hogy a BOSh projekt csak két ön-
kormányzat pályázata volt, de a
csáktornyai szakemberek bekap-
csolódása rendkívül sokat adott a
projekt eredményességéhez. A
közös munka, a szakértõk együtt-
mûködése jó alap arra, hogy a ki-
alakult gazdasági szálakat tovább
fonjuk és megerõsítsük, amihez a
Pannon Egyetem újabb nyertes
horvát-magyar pályázata fog le-
hetõséget teremteni az elkövetke-
zõ évben. A záró rendezvényen
ünnepélyes keretek között írta alá
a csáktornyai, a nagykanizsai ön-
kormányzat, valamint a kapron-
cai és nagykanizsai inkubátorház
azt az együttmûködési nyilatko-
zatot, amivel az egyetem nemzet-
közi gyakornok csere programjá-
hoz fognak segítséget nyújtani a
vállalkozói kapcsolati tõkéjük
bevonásán keresztül tudatta köz-
leményében Cserti Csilla pro-
jektmenedzser.

Kanizsa

AA kkiiaallaakkuulltt ggaazzddaassáággii sszzáállaakkaatt 
ttoovváábbbb ffoonnjjuukk ééss mmeeggeerrõõssííttjjüükk

Kövessen mminket
okostelefonján iis:

www.kanizsaujsag.hu
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2012. november 29.

Mintegy 11 millió forint annak
a fejlesztésnek az összköltsége,
melynek jóvoltából Nagykani-
zsán és az érintett falvakban csa-
tornahálózat és szennyvíztisztító
épül, s kerül korszerûsítésre. Az
elmúlt másfél évben lezajlott
munkálatokat folyamatos elõre-
haladás, gördülékenység jellemzi.

A Nagykanizsai Regionális
Szennyvíztársulás által készített
(bárki által a www.nagykanizsa.hu
weblapon, az október 25-ei köz-
gyûlés polgármesteri tájékoztató-
jában megtekinthetõ) beszámoló-
ból lehet tájékozódni a véghezvitt
munkálatokról és a beruházás ál-
lásáról. Ebben olvasható, hogy a
tavaly októberi beszámoló óta is
számos elõrehaladás történt a
„Nagykanizsa agglomeráció csa-
tornahálózat és szennyvíztisztító
telep fejlesztése” projekt életé-
ben.

Egy kis visszatekintés: a Nagy-
kanizsai Regionális Szennyvíztár-
sulás – a fent említett elnevezéssel
– lebonyolította a követelmények-
nek megfelelõ közbeszerzési eljá-
rást, melynek dokumentumait –
minõségbiztosítás céljából – még
2010 novemberében megküldték a
Közremûködõ Szervezet részére.
A jóváhagyást és az EU hivatalos
lapjában is megtörtént dokumentá-
lást követõen sor került 2011 au-
gusztusában az eljárás eredmény-
hirdetésére: a nyertes ajánlattevõ
ESZ – 2011 Nagykanizsa Konzor-
ciummal a tavalyi év végén (no-
vemberben) ünnepélyes keretek
közt került aláírásra a Szerzõdéses
Megállapodás. 

A Konzorcium ezután meg-
kezdte az engedélyezési tervdo-
kumentációk összeállítását, majd
februárban – a jóváhagyást köve-
tõen – benyújtotta a dokumentu-
mokat az engedélyezõ hatóságok-
nak. A munkaterület átadása (az
engedély- és nem engedélyköte-
les munkák esetében) és a vízjogi
létesítési engedély jogerõssé vá-

lása után a Vállalkozó a biológiai
mûtárgyak, a rothasztó, a rothasz-
tott iszaptároló és a technológiai
gépház alaplemezét elkészítette,
az alaplemezbe vagy alá kerülõ
csõvezetékeket beépítette, a víz-
telenítési munkákkal párhuzamo-
san. A mûtárgyak falaiba kerülõ
befalazó idomokat legyártatták –
a terveknek megfelelõen. A csa-
tornahálózat kivitelezéséhez kap-
csolódó közbeszerzési eljárás
eredményeként az SZK Kanizsa
Konzorciummal és az S-E Nagy-
kanizsa Konzorciummal még
2011 januárjában aláírták a Vál-
lalkozási Szerzõdéseket. Ennek
értelmében a Konzorcium felada-
tai közé tartozott a 104 038 mé-
ternyi gravitációs csatorna, a 62
155 m nyomóvezeték, a 15 regio-
nális – és 16 helyi átemelõ meg-

építése, a központi átemelõ átépí-
tése, valamint a városban 4 át-
emelõ felújítása. A kivitelezési
munkálatok a munkaterület át-
adását követõen 2011 márciusá-
ban kezdõdtek el a részlettervek
elkészítésével, ténylegesen pedig
ugyanazon év júniusában – a hi-
vatalos nyitóünnepséggel és alap-
csõ letétellel, Nagykanizsa-Baj-

csa településrészen, továbbá
Bocskán, Zalaszentbalázson,
Homokkomáromban, Rigyácon,
Szepetneken. Városunkban és a
12 érintett községben, valamint
Bajcsán és Korpaváron jelenleg
is folynak a csatornaépítési mun-
kálatok. Az SZK Kanizsa Kon-
zorcium, amely az észak-nyugati,
valamint a dél-nyugati régió csa-
tornahálózat bõvítését bonyolítja
le, a hálózat nagy részét már el-
készítette. Az építési munkálatok
még fõként Zalaszentbalázs,
Bocska, Magyarszerdahely és
Eszteregnye településeken foly-
nak, míg másutt és a nagykani-
zsai városrészeken a fõ hangsúly
már a minõsítéseké, ellenõrzése-
ké. Mindemellett azokon a csa-
tornaszakaszokon, ahol a minõsí-
tések megfelelõek, elkezdõdtek a

helyreállítási munkálatok is. A
nagykanizsai Szabadhegy, vala-
mint a belváros csatornahálózat
bõvítésének, rekonstrukciójának
nagy részét az S-E Nagykanizsa
Konzorcium már elvégezte, a há-
zi bekötések többségét szintén ki-
alakította. Így idáig közel 4 km
nyomóvezeték és 14 km gravitá-
ciós vezeték készült el. A gördü-
lékeny munkáknak köszönhetõen
még idén befejezõdnek a belvá-
rosban az építési munkálatok. 

Azonban fontos kiemelni azt,
hogy a csatornázás megkezdése
elõtt közvélemény kutatás és la-
kossági fórumok jóvoltából, az
érintett településeken élõk min-
denre kiterjedõ részletes tájékoz-
tatást a projektrõl, valamint a kivi-
telezési munkálatokról. A beruhá-
zás környezetében élõk a médiá-
ból, a Szennyvíztársulás honlapjá-
ról tudhatják és nyomon is követ-
hetik az aktuális eseményeket, így
azt is, hogy Bocska, Eszteregnye,
Fityeháza, Fûzvölgy, Hosszu-
völgy, Homomokkomárom, Ma-
gyarszentmiklós, Magyarszerda-
hely, Rigyác, Semjénháza, Szepet-
nek, Zalaszentbalázs és Nagykani-
zsa mellett Rigyác település egyes
részeinek csatornázására is sor ke-
rül.

Sz. Zs.

MMéérrlleeggeenn aa sszzeennnnyyvvíízzbbeerruuhháázzááss

Az Európai Kis- és Középvál-
lalkozások Hete alkalmából kon-
zultációt szervezett a Nagykani-
zsai Kereskedelmi és Iparkama-
ra, valamint a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Enterprise Europe
Network – Gyõr az Európai Fo-
gyasztói Központok Hálózatá-
nak magyarországi szervezeté-
vel.

A Vasemberház Dísztermé-
ben megtartott rendezvényen
dr. Kriesch Attila, az Európai
Fogyasztói Központ igazgatója
tartott elõadást. Többek között
szó volt az elektronikus keres-
kedelem, a web-shopok mûkö-
désével kapcsolatos fogyasztó-
védelmi elõírásokról annak ér-
dekében, hogy az üzemeltetõk
tudják, hogyan lehet fogyasz-
tóbarát módon és jogszerûen
web-shopot üzemeltetni a ma-

gyar, illetve uniós fogyasztók
felé, illetve milyen informáci-
ókat kell közzétennie a honlap-
ján egy vállalkozásnak. 

Az elõadó ismertette az elál-
lási joggal, az úgynevezett vis-
szaküldési garanciával kapcso-
latos tudnivalókat, melyek

gyakran okoznak félreértéseket
a vállalkozók körében. A kon-
zultáció során a résztvevõk
hallhattak információkat a ja-
nuártól életbe lépõ új szabá-
lyokról is.

B.E.

AA hhaattáárroonn ááttnnyyúúllóó eelleekkttrroonniikkuuss 
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Horvátországról már rengeteg
útikönyv jelent meg, de nemrég
egy olyan, valószínûleg egyedül-
álló kötet került a boltok polcai-
ra Lendvai Béla tollából, mely
szórakoztató, ugyanakkor infor-
matív módon mutatja be az Ad-
riai-tenger horvátországi szaka-
szát, annak lakóit, furcsaságait,
számos praktikus tanáccsal gaz-
dagítva az érdeklõdõket. A ri-
portkönyv az Adriakék, tenger-
zöld címet viseli.

Lendvai Béla, az MTI Zala Me-
gyei tudósítója, aki éveken át Hor-
vátországban is dolgozott, újság-
íróként és magánemberként is be-
járta az Adria partjának horvát te-
rületeit. Hírügynökségi tudósító-
ként több mint két-háromszáz írá-
sa jelent meg az elmúlt esztendõk-
ben az ország turisztikai és gazda-
sági eseményeirõl, eredményeirõl
és újdonságairól. Ennek elismeré-
seként 2009-ben a Horvát Idegen-
forgalmi Szervezet és a Horvát Tu-
risztikai Minisztérium a külföldi
újságíróknak adható Arany Toll-
díjjal (Zlatna penkala) illette. 

A kiadvány, mely az Atlantic
Press Kiadó gondozásában látott
napvilágot, a majd tizenöt év alatt
összegyûjtött tapasztalatait és él-
ményeit tartalmazza. – A csalá-
dommal és a munkám révén is
rendszeresen járok Horvátor-
szágba. Ezt az ismerõseim és a
kollégáim is tudják, és rengeteg
kérdéssel bombáznak, merre
menjenek, mikor érdemes utazni.
A tapasztaltak összefoglalásának
ötlete ekkor fogalmazódott meg
bennem, hátha ezzel másoknak is
a segítségére tudok lenni – idézte
fel a kezdeteket Lendvai Béla,

majd hozzátette, a riportkönyv
alapvetõen nem arról szól, hogy
mit érdemes megnézni, hanem
olyan érdekességeket próbált ösz-
szegyûjteni, melyeket nem taglal-
nak az útikönyvek. A célja az
volt, hogy egy átlagos turista sze-
mével látott dolgokat próbálja
megmagyarázni, hogy miért olya-
nok, amilyenek. 

Így többek között olyan kérdé-
sekre kaphatunk választ, hogy mi-
lyenek a horvát emberek és ho-
gyan élnek? Mitõl olyan varázsla-
tos az a vidék? Hogyan viszonyul-
nak a magyar turistákhoz? Hogyan
és mibõl építettek tíz év alatt ezer
kilométernyi kitûnõ, négysávos
autósztrádát? Hova utazzunk, ha
látni szeretnénk az adriai delfine-
ket? Mit keresett Winnetou és
Piedone Dalmáciában? Melyik vá-
rosban találta „rémületesen” gyö-
nyörûnek a naplementét Alfred
Hitchcock? Mi köze van A király
beszéde címû Oscar-díjas filmnek
a horvátországi nudizmushoz?
Utóbbi kérdésre a tudósító elárulta
a választ.

– A két világháború között VIII.
Edward király volt a trónon, aki-
rõl a film is szól. Edward király
az amerikai barátnõjével közösen
egy hajóúton vett részt 1936-ban
a Földközi-tengeren. Megálltak a
Rab-szigetnél, ahol minden ruha-
darabot ledobtak magukról és
úgy fürödtek. Mindenki szájtátva
figyelte õket. Már a 20. század
elején voltak nudisták, de ez az
eset nagy hírverést kapott – ava-
tott be a könyv részleteibe Lend-
vai Béla.

A kötet írója a fentieken túl be-
mutatja a jellemzõ növény- és ál-
latvilágot is, valamint külön feje-

zetben taglalja, hogy mi jellemzi
a horvátokat és a gondolkodásu-
kat, mindezt azért, hogy meg tud-
juk érteni õket. A szálláslehetõsé-
geken és fejlesztéseken túl némi
adatot is tartalmaz a riportkönyv,
mely a Horvátországba látogatók
számát mutatja. A magyarok ezen
a listán minden évben az elsõ tíz-
ben vannak a küldõ nemzetek kö-
zött. 

– A közlekedésnek is szántam
egy részt, hiszen állandó téma,
hogy mennyibe kerül az autópá-
lyadíj, hol kell fizetni. Ebben az
utakról, a hajózásról, a repülõte-

rekrõl is szót ejtek. Az építkezésük
jellemzõit, a kis szûk sikátoros
építkezési módot és a kõházakat is
bemutatom, és megpróbálom visz-
szaadni azok egyedi hangulatát –
mondta. 

A szerzõ irodalmi igényességgel
ábrázolja a Horvátországban talál-
ható kincseket, a világörökségnek
nyilvánított területeket, a mai napig
gyönyörû ezer éves emlékeket, hi-
szen a görögök, a rómaiak, a ma-
gyarok, a velenceiek és Napóleon is
maradandó nyomot hagyott maga
után. Kevésbé ismert tudnivalókat
olvashatunk a legjellemzõbb ten-
gerparti városokról, településekrõl,
szigetekrõl Isztriától egészen Dub-
rovnikig. Kevesen tudják például
azt, hogy a Rab és Krk-szigetek kö-
zött két sziget található, amelyek az
Alcatrazhoz hasonlóan börtönszi-
getek voltak egészen 1989-ig. 

A kötet végén weblapcímek lel-
hetõek fel, melyekrõl információ-
kat lehet összegyûjteni, akár tu-
risztikai, szálláskeresés vagy idõ-
járás kérdéskörökben. A másik
mellékletben pedig gyönyörû ké-
pek láthatóak, melyeket a szerzõ
maga készített. 

– A könyv nem lehet teljes, vi-
szont létrehoztam egy weblapot is
(www.adriakek.hu), amelyen fo-
lyamatosan frissítem az esetleg
változó adatokat.

A kötet elsõ bemutatója decem-
ber 4-én lesz a budapesti Alexand-
ra Pódiumon, majd másnap a du-
nai A38-as hajón tartják az önálló
könyvbemutatót. December 6-án
pedig Zalaegerszegen, ezt követõ-
en pedig Nagykanizsán mutatko-
zik be a szerzõ.

Varga Mónika

HHoorrvvááttoorrsszzáágg ccssooddááii,, ffuurrccssaassáággaaii
„„HHaa aazz úútt aazz üünnnneepp,, aa mmeeggéérrkkeezzééss mmaaggaa aa kkaattaarrzziiss””
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A fenti címmel nyílt meg
Böröcz Zsolt fotókiállítása a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pont Ifjúsági Galériájában. A
tárlat november 30-ig látogatha-
tó. 

A kiállítást Jeszenõi Csaba, a
Rozgonyi Úti Általános Iskola
igazgatója nyitotta meg. A képek
egy 2008-as nepáli túrán készül-
tek, amikor Böröcz Zsolt az Eve-
rest-régióban tett egy három hetes
túrát. Ez idõ alatt megmászta a
6200 méter magas Island peak-et
és rengeteg fotót készített. A kiál-
lítás az óriási havas hegycsúcs-
okon túl bemutatja a vidéken élõ
emberek mindennapjait és életkö-
rülményeit is. 

Böröcz Zsolt 1985 óta tanít a
Rozgonyi Iskolában, diplomáit a
Tanítóképzõ Fõiskolán Kaposvá-
ron és az Eszterházy Károly Tanár-
képzõ Fõiskolán szerezte Egerben.
Bevallása szerint a természet kö-
zelsége már gyermekkorában meg-
érintette, a nyári szünetet általában
Révfülöpön, a Balaton északi part-
ján töltötte, mely meghatározó volt
számára. Közel harminc éve foglal-
kozik hegymászással, hegyjárással
és nem meglepõ módon, hobbija az
utazás. Ausztrália és az Antarktisz
kivételével már mindegyik konti-
nensen járt. Kedvelt helyei közt
tartja számon a Balaton-felvidéket,
a Magas Tátrát és a Himaláját. Öt
évvel ezelõtt már járt Nepálban, ak-
kor az Annapurna környékét fedez-
ték fel, valamint a fõvárosban,
Kathmanduban is eltöltöttek pár
napot. Több fotókiállítása volt már,
valamint a világjáró klub keretén
belül elõadásokat is tart mûvelõdé-
si házakban és nyílt földrajzórákon
a városi és a környéki iskolákban.

V.M.

NNeeppááll –– AA
HHiimmaalláájjaa
oorrsszzáággaa
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2012. november 29.

A Nagykanizsai Honismereti
Füzetek 39. köteteként jelent
meg a Batthyány Gimnázium
egykori tanulójának, az intéz-
ményben jelenleg történelem-
földrajz tantárgyakból gyakor-
lótanítását végzõ Vörös Andrea
szakdolgozata. A Nagykanizsa
Trianon elõtt és után címû kötet
a Városvédõ Egyesület kiadásá-
ban látott napvilágot.

A Batthyány Lajos Gimnázium-
ban megtartott könyvbemutatón
Balogh László igazgató, Cserti Ti-
bor, az egyesület elnöke, Alexa
Péter, az iskola és Vörös Andrea
egykori tanára, valamint Deák-

Varga Dénes városi fõépítész mon-
dott köszöntõt, illetve méltatta a
tanulmány jelentõségét. A bemuta-
tón közremûködött Tislér Judit An-
na 11.C , valamint Kósa Dániel
9.D osztályos tanuló.

A kiadvány elõszavában ezt ol-
vashatjuk Dr. Nagy Marianna
egyetemi docens, a kötet lektorá-
nak tollából: Nagykanizsa vásár-
tartási joggal rendelkezõ település
volt már a középkorban, majd a tö-
rök kiûzése után újból, ami von-
zotta az iparosok-kereskedõk lete-
lepülését is. S bár a lakosság zöm-
mel szántóföldi termeléssel és szõ-
lõmûveléssel foglalkozott, a 19.
század közepén már 13000 lakost

számláló mezõváros Zala megye
legnépesebb és legpolgárosultabb
települése lett. Fejlõdését a Déli
Vaspálya Társaság vasútépítései
még tovább serkentették, s a nagy-
kereskedõk ezrei a bank- és hitel-
élet (számtalan megnyíló bank- és
pénzintézet) fellendülését hozták.
Mindez a modern értelemben vett
ipar létrejöttét is elõsegítette. A
gazdasági élet virágzása jótéko-
nyan hatott a város kulturális és
oktatási életére. Ezt a gyarapodó,
nyüzsgõ várost erõteljesen sújtot-
ta, hogy a trianoni békeszerzõdés
következtében határszéli várossá
vált, elveszítette a korábbi keres-
kedelmi központ szerepét. 

A tanulmány azt vizsgálja, hogy
milyen szerepet játszott Nagykani-
zsa Trianon elõtt az ország gazda-
sági térszerkezetében és mirõl
árulkodnak a számok a statisztikai
kiadványokban: milyen súlyos
gondokat okozott a város gazdasá-
gi fejlõdésében az I. világháborút
lezáró Trianoni békeszerzõdés.

Vörös Andrea azért fogott a dol-
gozat megírásába, mert az volt a
feltételezése, hogy a trianoni határ-
megvonások hátrányosan érintették
Nagykanizsa gazdaságát, de a dol-
gozat végén megállapíthatta, hogy
nem igazán ment végbe változás a
békerendezést megelõzõ évtizedek-

hez képest. A város tovább fejlõ-
dött, csak a fejlõdés intenzitása
csökkent, negatív irányú elmozdu-
lás nem történt a gazdaságban. Ez
azzal magyarázható, hogy Nagyka-
nizsa egy olyan vonzáskörzetet ala-
kított ki maga körül, ami nem tette
lehetõvé azt, hogy egy másik, gaz-
dasági szempontból jelentõs város
jöjjön létre a környékén, ami Tria-
non után veszélyeztethette volna az
eddig elért pozícióját.

Trianon után a város életét új
alapokra kellett helyezni, de a fej-
lõdés nem állt meg. Fáradhatatlan
munkával igyekezett a képviselõ-
testület eltüntetni a világháború
okozta gazdasági és kulturális hát-
rányokat. Megindult a városrende-
zés, és ezzel párhuzamosan sorra
alakultak a népjóléti intézmények
is. Nagykanizsa vezetése igyeke-
zett a kor legkiválóbb szakembere-
it és városrendezõit összegyûjteni
a város megszépítése céljából. Ez-
zel próbálta megerõsíteni a hitet és
az optimizmust a nagykanizsai
emberekben. Nagykanizsa talpra
állt a háború megpróbáltatásai
után, folytatódott az a városfej-
lesztés, ami az 1910-es években
megakadt. A Trianon utáni másfél
évtizedben zajló építkezéseknek
köszönhetõen alakult ki Kanizsa
mai városképének az alapja. A
végkövetkeztetést levonva el-
mondhatjuk, Nagykanizsa a töret-
len élniakarás városa, ami erõt ad-
hat számunkra napjainkban is.

B.E.

VVöörrööss AAnnddrreeaa:: 
NNaaggyykkaanniizzssaa TTrriiaannoonn eellõõtttt ééss uuttáánn

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

November 21-én, szerdán a
Magyar Tudományos Akadémia
Dísztermében adták át az ezévi
Rátz Tanár Úr Életmûdíjakat.
Immár 12. alkalommal kapja
ezt két-két kiváló matematika,
fizika, biológia és kémia tanár. A
cél a természettudományos ok-
tatás-nevelés erõsítése, a díj
mottója: „hogy ne csak a világ-
hírû tudósok, hanem tanáraik
nevét is megismerjük...”! Az 1,2
millió forint értékû díjat az
Ericsson Magyarország, a
Graphisoft és a Richter alapítot-
ta. Olyan értékes díj ez a hazai
természettudomány szakos ta-
nároknak, mint a mûvészeknek
a Kossuth-díj.

Az idén Prof. dr. Kovács László,
a Batthyány Lajos Gimnázium volt
fizikatanára is részesült a jeles díj-

ban. 1965 és 1983 között tanított a
tanár úr a Landler Jenõ Gimnázi-
umban, a mai Batthyány Lajos
Gimnázium jogelõdjében. 1983
után Kovács László a szombathe-
lyi fõiskolán volt a fizika tanszék
vezetõje, sõt rektorhelyettes is. A
tanítványai által elért eredmények,
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat-
ban végzett tevékenysége, nemzet-
közi ismeretsége, több mint 300
publikációja, szakmai aktivitásai
(programok, konferenciák szerve-
zése, elõadások tartása) alapján
Kovács tanár úr életmûve példa le-
het a jövõ fizikusai, fizikatanárai
számára.

Olyan mester õ, aki akár Öveges
József utódjának is tekinthetõ. Az
MTA-n laudációjában elhangzott
fizikatanári családfája is: Jedlik
Ányos tanítványa volt Eötvös Lo-
ránd, õ tanította Mikola Sándort, õ

tanította Kugler Sándornét (a 104
éves fizikatanárnõt!), s Kugler
Sándorné tanítványa volt Kovács
László. Õ aztán ismét sok tanítvá-
nyával megszerettette a fizikát.
„Teljes eszû bölcs” õ, aki számára
a Tudomány és a Mûvészet a vi-
lágmeglátás nem különbözõ mód-
jai. Tõle azt is megtanulhatták a fi-
zikaórán, hogy az út és a szemsu-
gár és a szeretethullám „lélektõl
lélekig” mégiscsak képes áthidalni
egyedüliségünk csillagmagányát; s
Mester és Tanítvány között nem „a
roppant, jeges ûr lakik”. Sõt, lehet
ez életre szóló kapcsolat is! Az
összes tanítvány nevében Balogh
László, a Batthyány Lajos Gimná-
zium fizikatanára, igazgatója mon-
dott laudációt.

A nagykanizsai Batthyány Lajos
Gimnázium büszke arra, hogy 12
év alatt immár a 4., az iskolához

kötõdõ tanár lett Rátz Tanár Úr
Életmûdíjas: Kugler Sándorné, dr.
Pintér Ferenc, Dénes Sándorné és
Prof. dr. Kovács László.

PPrrooff.. ddrr.. KKoovvááccss LLáásszzllóó RRááttzz TTaannáárr ÚÚrr ÉÉlleettmmûûddííjjaass lleetttt
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A Lámfalussy Sándor Szakkö-
zépiskola és Szakiskola megyei
igazgatói értekezletet szervezett,
melynek házigazdája a Dr. Mezõ
Ferenc – Thúry György Gimná-
zium és Szakképzõ Iskola Thúry
Tagintézménye volt. 

Az igazgatói foglalkozásnak he-
lyet adó intézményt Rábavölgyi
Attila tagintézmény vezetõ mutatta
be. Majd a második napirendi pont
szerint kerekasztal-beszélgetés kö-
vetkezett a Lámfalussy iskola
igazgatója Tótiván Endre és a
nagykanizsai tankerület vezetõje,
Tomity Mária koordinálásával. A
beszélgetésen a január 26-án vár-
ható törvényrõl és az ezt követõ
mûködésrõl, változásokról esett
szó.

HHiitt ééss ttaannííttááss

„Szenvedésbe ágyazott gyö-
nyörûség”– e címmel tartott elõ-
adást szerdán a Piarista Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Diákott-
hon és Boldog Donáti Celesztina
Óvoda igazgatója, Nyeste Pál a
Halis István Városi Könyvtár-
ban. A Rozgonyi Polgári Egylet
által szervezett programon a ke-
resztény vallás, a hit és az okta-
tás kapcsolatát fedte fel a szerze-
tes-pedagógus. 

A piarista intézményt augusztusi
kinevezése óta irányító szerzetest
Miha Tamásné köszöntötte. A Roz-
gonyi Polgári Egylet elnöke üd-
vözlõ beszédében kihangsúlyozta:
az egylet rendezvényein olyan elõ-
adók kapnak felszólalási lehetõsé-
get, akik jobbító szándékkal visel-
tetnek a közügyek iránt – mint

Nyeste Pál, akinek munkája nem-
csak abból áll, hogy a vallás mag-
vait elvesse, megszilárdítsa a jövõ
generációban. Ennél jóval több
egy szerzetes, intézményigazgató
napi huszonnégy órából álló, em-
bert próbáló, ám mégis nemes kül-
detése – csatlakozott Miha Tamás-
né gondolataihoz az elõadó. A ma-
tematika-fizika szakos tanár saját
életpályájáról, útjáról is közelké-
pet adott. Elmondta: mindig az is-
kola állt legközelebb a lelkéhez,
hiszen – a jelen munkakörét meg-
elõzõen – a váci gimnázium igaz-
gatója volt. A vallás pedig már
szülõföldjén, Mezõkövesden is
körbevette mindennapjait, így már
kora kamaszkorában tudta, pap
akar lenni. A piarista rend – mely-
nek késõbb tagja lett – pedig taní-
tással is foglalkozik, tehát sem a
hivatásáról, sem a hitvallásáról,
sem pedig az oktatásról nem kel-
lett lemondania az atyának, aki
szavaiban elõtérbe állította azt is,
hogy mindig közösséghez szeretett
tartozni. Ahogy Vácott anno,
Nagykanizsán is szeretettel befo-
gadtak – fejezte ki háláját Nyeste
Pál. Az intézményvezetõ szerzetes
szerint fontos, hogy változások,
ezáltal újdonságok szõjék tele egy
ember életét. Ezért is üdvözölte
örömmel, hogy a váci vezetõ - pe-
dagógusi évek után – egykori lak-
helyétõl távol városunkban láthat-
ja el munkáját, a tanítást, ami –
mint rávilágított – a vallás mellett
elsõrendû dolog, úgymond közügy
mindenki életében. Hiszen az ok-
tatás által biztosított tudás felsza-
badít, önállóvá tesz, s ezáltal hatal-
mat is ad: jogot, lehetõséget az
igazságkeresésre. A nevelés pedig
közügy, a család, otthon mellett az
iskola korántsem könnyû feladata,
ahogy az is, vezetnie kell a rábí-
zottakat oly módon, hogy maximá-
lis szakmai színvonalat biztosítson
– megfelelõ szabadság mellett – a
gyermekeknek. A keresztény neve-
lõi státusz pedig – Nyeste Pál sze-
rint – hasonlít Krisztus szolgálatá-
hoz: „Egy akarok lenni azok közül,
akik szolgálatuk révén nemesre ve-
zetik a fiatalokat, erre törekszem
hivatásomban, papként, Isten szol-
gájaként s tanárként.”

A Nagykanizsai Kutatók Tu-
dományos Egyesülete folytatta
éves munkáját. A HSMK-ban
megtartott ülésen Kardos Fe-
renc, a könyvtár igazgatóhelyet-

tese tartott elõadást „Nagykani-
zsa és környéke a legújabb kor-
ban” címmel. 

Kardos Ferenc elmondta, két sa-
játos kutatásban vesz részt mint
néprajzkutató. Az egyik a telepü-
lésszerkezetek vizsgálatát jelenti,
amelyre mintegy 200 falvat jelöl-
tek ki a Nyugat-Dunántúlon. En-
nek középpontjában a változások
állnak – elsõsorban szociológiai és
etnikai szempontból. A másik fel-
mérés a „hármashatár-kutatás”, ez
az osztrák, szlovén és magyar ol-
dalt érinti. A vizsgálat itt kiterjed
többek között a külföldi munka-
vállalásrta, a falusi turizmusra,
kultúrára, s az eddigi tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy az et-
nikumok, társadalmi csoportok kö-
zött jelentõs a különbség.

ÕÕsszzüüllõõ NNoorrvvééggiiaa

Kovács Krisztián Õszülõ Nor-
végia címû fotókiállítása látható
december 3-áig az Általános Is-
kola és Óvoda Nagykanizsa –
Miklósfa galériájában. 

A megnyitó ünnepségen Szmo-
dics Józsefné iskolaigazgató sza-
vait követõen Farkasné Hõbe
Gabriella pedagógus, Farkas Esz-
ter tanuló és Tulman Géza pedagó-
gus köszöntötte mûsorával az al-
kotót, és a megjelent vendégeket.

A fotográfusok elvállalták, hogy
megörökítik a pusztuló világot.
Susan Sontag állította ezt a fény-
képezésrõl írt esztétikai tanulmá-
nyában. E gondolat szele megle-
gyintette néhány héttel ezelõtt a
Kanizsa Fotóklub három fotósát is,
a Briksdal-gleccser fogyatkozó
jégtömbjei elõtt állva. Ezzel a rö-
vid tûnõdéssel próbálta nyomaté-
kosítani Kovács Krisztián termé-
szetfotó kiállításának jelentõségét
Dr. Simán László klubtag, majd
felidézte a jelenlévõk számára a
fotótúra történetét:

A Kanizsa Fotóklub kalandvá-
gyó fiatal alkotói körében egy év-
vel ezelõtt született meg az ötlet,
hogy északra menjenek fotózni. A
viszonylagos közelség és az anya-
gi lehetõségek azt sugallták, hogy

Norvégia a jó választás, hisz’ Nor-
végia az az ország, ahova a ma-
gyar természetfotósok leginkább
vágyakoznak.

A kristálytiszta levegõ, a hirte-
len lezajló drámai felhõátvonulás-
ok, a hosszú naplementék ideális
körülményeket teremtettek a látvá-
nyos tájképek – hegyvidéki pata-
kok, vízesések, havas csúcsok, és a
legjellegzetesebb norvég tájképi
elem, a fjordok vidéke – fényképe-
zéséhez.

A fotóklub három tagja, Kovács
Krisztián, Dr. Simán László és
Horváth Zoltán szerencsével jár-
tak. A fotótúra nagy részében ideá-
lis idõjárás fogadta õket, és része-
sei lehettek a táj színpompás átala-
kulásának. Közép-nyugat Norvé-
giát körbeautózva, 2000 kilométert
tettek meg a helyszínek között.

Az iskolában megrendezett fo-
tókiállítás – több mint 3000 felvé-
telbõl válogatva – átfogó képet ad
a Romsdali alpok, Trollok fala,
Geirangerfjord, Rauma folyó völ-
gye és Dovrefjell nevû vidékekrõl,
valamint Bud skanzen-szerû ha-
lászfalujáról, Otta városról és
Oldenvatnet környékérõl.

KKééppzzõõmmûûvvéésszzeettii ssiikkeerreekk

„Táj-kellékek” címmel no-
vember 20-án rendezték meg
Zalaegerszegen az Ady Endre
Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézményben a megyei festészet-
versenyt, melyen 7-8. osztályos
tanulók vettek részt, köztük a
Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskola képzõ-
mûvészet tagozatának három
növendéke. 

A két részbõl álló megmérettetés
elsõ fordulójában egy alkotást kér-
tek A/3-as méretben, amely a ver-
senyzõk hazai tájhoz fûzõdõ kap-
csolatát fejezte ki: a bennünket kö-
rülvevõ világ ábrázolásával vagy
mûvészettörténeti példák idézése,
átírása volt a fõ témakör.

A második fordulóra már Zala-
egerszegen került sor, ahol a kör-
nyezetünkben található növények-
bõl, gyümölcsökbõl készült beállí-
tás szolgált modellül.

A verseny eredményét a bekül-
dött pályamû és az eseményen ké-
szített munka együttes eredménye
adta. Bekõ Veronika, a Farkas Fe-
renc Zene- és Aranymetszés Mû-
vészeti Iskola képzõmûvész-taná-
rának felkészítésével, patronálásá-
val az intézmény három szárny-

MMeeggyyeeii iiggaazzggaattóóii 
éérrtteekkeezzlleett aa jjöövvõõrrõõll

EEttnnooggrrááffiiaa ééss
sszzoocciioollóóggiiaa
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bontogató tanulója is részt vett a
megyei versenyen. Farkas Eszter
az elsõ helyezést és díjat tudhatja
magáénak, Horváth Marcell pedig
harmadikként végzett a festészeti
megmérettetésen, Horváth Ákos
szintén szépen szerepelt a nagy ér-
deklõdéssel kísért versenyen.

A diákok elõkelõ, nívós sikerei
méltán tükrözik a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti
Iskolában folyó magas szintû zenei
nevelés mellett, a mûvészeti okta-
tás eredményességét is. Bekõ Ve-
ronika kihangsúlyozta: számára
különösen nagy öröm volt, hogy a
háromból két díjat is iskola tanulói
tudhattak magukénak, ezáltal
szakmailag is elismerték az iskola
és a diákok munkáját egyaránt. A
képzõmûvész-tanár továbbá el-
mondta: tavasszal kerül majd sor
az Országos Grafikai Versenyre,
amelyre szeretnének pályázni és
ahol – már eddig is – szép eredmé-
nyeket értek el.

A múzeum és én. Mi tetszett
legjobban a múzeumban? címû
rajzpályázatot még október-
ben hirdették meg a Thúry
György Múzeumban a Múzeu-
mok Õszi Fesztiválja kereté-
ben. Az eredményhirdetésre
pedig minap került sor az in-
tézményben. 

A felhívásra közel negyven rajz
érkezett, melyek között voltak ak-
varell, vegyes technikával és ceru-
zával készült alkotások is. Ahogy
Lengyák István elmondta, a pályá-
zatok megelevenítik a múzeumi
foglalkozásokat, a régi idõk divat-
ját. Akadt olyan diák is, aki a mú-
zeum munkatársát is megrajzolta
teljes valójában, ezen kívül na-

gyon sokan ábrázolták a Kanizsai
várat. Szalabán Hédi pályázatára
külön felhívta a figyelmet Len-
gyák István, az õ gyermeki örömöt
is megmutató munkája az alsós és
felsõs alkotásokat is figyelembe
véve kiemelkedõ, fõleg a kép
egyensúlya, az elhelyezése sikerült
jól. 

A rajzpályázat eredményei. Alsó
tagozat: I. Szalabán Hédi, Zrínyi
Miklós Általános Iskola 3.o, II.
Königsberger Sára, Bolyai Általá-
nos Iskola 4.o, III. Birkás Emese,
Rozgonyi Általános Iskola 4.o, IV.
Nádori Noémi, Rozgonyi Általá-
nos Iskola 4.o. Felsõ tagozat: I.
Perkó Eszter, Péterfy Általános Is-
kola 6.o, II. Bogdán Alex, Galam-
boki Általános Iskola 6.o, III. Árok
Domonkos, Kõrösi Általános Isko-
la 5.o, IV. Németh Alexandra,
Galamboki Általános Iskola 6.o.

Az intézmény apraja-nagyját
megmozgató legutóbbi sportren-
dezvény után ezúttal egészségna-
pot tartottak a Palini Általános
Iskolában. Az évek óta nagy si-
kernek örvendõ testet, mentális
állapotot védõ programot szak-
emberek elõadásai, különbözõ
feladatok – az egészségtudatos
életmód jegyében – és fittséget
megõrzõ ételínyencségek kósto-
lója tette teljessé.

A Palini Általános Iskola oktatá-
si elvei közt nemcsak a tudás, a
szellemi ismeretek minél maga-
sabb szintû bõvítése szerepel, ha-
nem az is, hogy a jövõ generációt
olyan tanácsokkal lássák el, mely-
nek köszönhetõen felnõtt koruk-
ban is egészségesen élhetnek. Ter-
mészetesen mindehhez a sport és a
testbarát táplálkozás egyaránt
szükségeltetik, no meg az is, hogy
minél fiatalabb korban tudatosít-
sák a gyermekekben, mi az, ami
„medicina”, s mi az, ami méreg.
Az iskolai tanórákon kívül ezért
már hosszú évek óta megrendezik
az egészségnapot, mely – színes
programkavalkádja révén – nagy
sikernek örvend a diákok körében. 

Idén sem történt ez másként: ez-
úttal is mozgalmasság, változatos-
ság jellemezte az eseményt. Góber
Csabáné pedagógus elmondta: a
diákokat forgószínpad jelleggel,
négy állomásponton – az intéz-
mény területén – várták egészség-
ügyben dolgozók, védõnõk, ka-
tasztrófavédelemi szakemberek,

akik oldott hangulatban – ám taní-
tó célzattal – egészségmegõrzõ ta-
nácsokkal látták el õket. A rendez-
vény fõszervezõje továbbá köszö-
netét fejezte ki a megjelent elõ-
adóknak, akik kollektív, csapat-
munkájuk és tudásuk révén hozzá-
járultak a fiatalok – várhatóan –

jobb egészségi, testi, lelki állapotá-
nak elõsegítéséhez. A nebulók pe-
dig azon felül, hogy élményekkel
gazdagodtak, különbözõ tápa-
nyagdús, egészséges nassolnivaló-
kat kaptak jutalmul.

B.E. - H.I. - Sz.Zs. - V.M.
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2012. november 29.

RAMDA
FÛRÉSZÁRU-KERESKEDÉS

Nagykanizsa, Csengery út 111., tel.: 06-70-270-2222

Kalodás fa (éger szél) 1x1x1,70 m3 8.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (éger) 1x1x1,70 m3 14.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél) 1x1x1,70 m3 15.000 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy szél apró) 1x1x1,70 m3 17.000 Ft+áfa
Méter tûzifa (akác, tölgy, kõris, bükk) 1x1x1,70 m3 18.000 Ft+áfa
Kalodás fa (éger, nyár) 1x1x1,70 m3 22.200 Ft+áfa
Kalodás fa (tölgy, bükk vegyes) 1x1x1,70 m3 24.200 Ft+áfa
Kalodás fa (akác) 1x1x1,70 m3 25.200 Ft+áfa

(A kalodás fa kaloda nélkül -1.000 Ft.)

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
10 km-en belül 4.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
20 km-en belül 5.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)
30 km-en belül 6.000 Ft+áfa/1 ill. 2 db kaloda (1-2 m3)

RRaajjzzookk aa mmúúzzeeuummii
ééllmméénnyyeekkrrõõll

EEggéésszzssééggnnaapp
PPaalliinnbbaann

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.12.03-án 16 órakor

személyautó
2012.12.05-én 16 órakor

C, D, C+E
2012.12.15.-i GKI vizsgára 

jelentkezéseket még elfogadunk!

Diákkedvezmény!
Részletfizetés!

Ingyenes tankönyvkölcsönzés

AA kkvvaannttuummtteeoollóóggiiáárróóll

A Magyar Mûveltség Kincsestá-
ra Szabadegyetem soron következõ
vendége Purisaca Ágnes Golenya
lesz, aki háromrészes elõadást tart A
helyreállítás kora – 2012 egy új mi-
nõségû kozmikus ciklus kezdete té-
makörben. 

A sorozat elsõ része november
30-án 18 órától hallható a Halis Ist-
ván Városi Könyvtárban Kvan-
tumteológia – A vallás mint irányí-
tott erõtér címmel.

Az est házigazdája Weczler Béla
és családja lesz.

Mindenkit sok szeretettel várnak
az ingyenesen látogatható rendez-
vényre.

EEllkkéésszzüülltt aazz áállllaattmmeennhheellyy jjöövvõõ éévvii nnaappttáárraa

Már kapható a nagykanizsai menhely jövõ évi naptára, amit a sajtóre-
ferens, dr. Papp Attila mutatott be a Kanizsa Hetilapnak. A naptárban ki-
zárólag a menhely lakóinak, kutyáknak és macskáknak a nagyon szép fo-
tói vannak elhelyezve, amely képek pedig szintén ideiglenes lakóhely-
ükön készültek. Az állatmenhely életének pillanatképeit tartalmazó naptár
megvásárlásával a vevõ jótékony célt támogat, ugyanis az összeget teljes
egészében a menhely árva lakóinak ellátására fordítják. 

A sajtóreferens elmondta, hogy a jótékony célú naptár Nagykanizsán már
több helyen is ezer forintért kapható, így a Vásárcsarnok emeletén lévõ állatpa-
tikában, a Salvia gyógyszertárban, a Vasemberház árkádjai alatt mûködõ
biopatikában, illetve természetesen a nagykanizsai vasútállomás alatt lévõ állat-
menhelyen. A naptárat az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület
Nagykanizsa adta ki, szerkesztette Lengyák András. A nyomdai munkála-
tokat a Qualité Kanizsa Kfc. Nagykanizsa végezte, megjelenését segítet-
te a Civil Összefogás Nagykanizsáért Egyesület.
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Balogh László a nagykanizsai 3. számú választókerület önkormányzati képvi-
selõje, 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
Szakképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Bicsák Miklós az 1. számú választókerület (Magyar u. 80-tól-164-ig (páros ol-
dal), Magyar utca (páratlan oldal) 83-tól-183-ig, Garay utca páros és páratlan
oldala, Kinizsi u. 100-as lakó-tömbház, Hársfa utca, Ifjúság utca, Ûrhajós utca
és Lámpagyári utca) önkormányzati képviselõje fogadóórát tart minden hónap
elsõ szerdáján 16 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.
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. december 3-án
17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Kovács János a 4. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát 2012. december 3-án (hétfõn) 18 órától a Dr. Mezõ Ferenc Gimnáziumban.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2012. december 3-án
(hétfõn) 16 órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey
Általános Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadó-
órát tart minden hónap I. hétfõjén 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolá-
ban. (Zrínyi M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu,
szmarta25@hotmail.com.
Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórája 2012. december 3-án el-
marad. Képviselõ úr december hónapban elérhetõ a nandortoth@freemail.hu
email címen, vagy a 20/231-4850-es telefonszámon.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2012. december 31-ig érvényes

Telefon: +36 93 510 137 vagy a +36 30 5686 327
Nagykanizsa, Ipari Park, Buda Ernõ utca 19. www.inkubatornk.hu
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet Nagykani-
zsa Megyei Jogú Város  jegyzõi munkakörének betöltésére.

A részletes pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet
internetes oldalán a közszolgálati állásportálon: www.nki.gov.hu, www.kozigal-
las.gov.hu, vagy www.kszk.gov.hu), valamint a www.nagykanizsa.hu honlapon.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - jjeeggyyzzõõ

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa MJV Polgármesteri Hivatalában
a munkarend az alábbiak szerint alakul. 2012. november 30. – hétfõi munka-
rend szerinti munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-16.30 óráig, december 1. - pénte-
ki munkarend szerinti munkanap, ügyfélfogadás: 8.00-12.00 óráig. 

Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy technikai okok miatt Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális Osztályán 2012. de-
cember 3-tól december 5-ig, a Közigazgatási Osztályon 2012. november 30-án
és december 1-jén az ügyfélfogadás szünetel. 

MMuunnkkaarreenndd vváállttoozzááss aa hhiivvaattaallbbaann

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
30155/3. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, december 5. és 19.
10:30 óra. 
30155/4. Miklósfa, Iskola utca, építési telek, 4.080.000 Ft, december 5. és 19.
11:30 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iro-
da,8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.,tel.: 20/849-2330. Versenytárgyalási fel-
hívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megte-
kinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingat-
lan értékesítés alpontja alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss IIII..

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének az önkormányzati bérla-
kásokról szóló 42/2007. (IX.25.), a Garzonházakról szóló 32/2001. (VI.27.)
önkormányzati rendelet alapján az alábbi üres önkormányzati bérlakások
bérleti jogának elnyerésére: 

I. Önkormányzati bérlakás bérleti jogával rendelkezõ (csere) ill. nem ren-
delkezõ pályázók részére:
Szociális és költség alapon
1. Nagykanizsa, Bartók B. u. 6. I. em. 5.
2. Nagykanizsa, Erzsébet tér 11/C. I. em. 4.
3. Nagykanizsa, Csengery u. 14/A. I. em. 1.
4. Nagykanizsa, Csengery u. 88. II. em. 44.
5. Nagykanizsa, Csengery u. 117/6. fsz. 3.
6. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/A/2.
7. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/E/4.
8. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/F/2.
9. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/B/4.
10. Nagykanizsa, Csengery u. 117/18/C/2.

II. Költség alapon:
1. Nagykanizsa, Fõ u. 8. I. lh. II. em. 15.
2. Nagykanizsa, Fõ u. 8. II. lh. II. em. 5.

III. Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások:
1. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. I. em. 6.
2. Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 142/A. fsz. 4.

Pályázatok benyújtásának határideje:  2012. november 30. (péntek)

KKiiaaddóó öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii bbéérrllaakkáássookk

hi
rd

et
és

A Nagykanizsai Honvéd Kaszinóért
Alapítvány Hölgyklubja 

2012 karácsonyára ismét
adománygyûjtést szervez

Az adományokat céljelleggel a szervezõk az alábbiak szerint kérik és
fogadják: Zala Megyei Önkormányzat Nagykanizsai Gyermekott-
honának gyermekruhát és -cipõt (csak 10 éves korig), játékokat, fil-
meket, CD-ket, gyermekbizsukat, édességeket, mesekönyveket, köte-
lezõ olvasmányokat, udvari és beltéri mozgásos játékszereket, társas-
játékokat, tisztító-, mosó- és testápoló szereket. 
Köszönettel fogadjuk a tartós élelmiszereket is. 
Felnõtt holmit nem gyûjtünk!

A gyûjtés helye és ideje: 
2012. december 3. (hétfõtõl) - december 9. (vasárnapig). 
Hétköznap 8-15 óráig, szombaton és vasárnap 8-11 óráig
a Vásárcsarnok emeletén (nyugati oldalon, 108-as helyiség).

Köszönjük adományaikat: 
a Szervezõk

A PALINI EGYHÁZKÖZÖSSÉG
GYÛJTÉST SZERVEZ A
RÁSZORULÓK RÉSZÉRE

Kérjük, ha van módja rá, adományozzon! Az
adományozás keretében megunt, de még használatra alkalmas ruhát, cipõt,
játékot, tartós élelmiszert gyûjtünk. Vannak embertársaink, akiknek e kis
segítség is sokat jelent.
Adományaikat 2012. december 1-jén (szombaton) 10 órától 15
óráig a Palini Templom Közösségi Termében adhatják le. 

Köszönettel: a Szervezõk

Segítsen, hogy mi is
segíthessünk!
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Határ Menti Üzleti 
Kapcsolatépítõ találkozó 
Inkubátorházban 
Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata november 6-án
Határ Menti Üzleti Kapcsolatépítõ
találkozót tartott a Nagykanizsai
Inkubátorház és Innovációs Köz-
pontban. Kamaránk az október 18-
i Horvát-Magyar Kereskedelemfej-
lesztési konferencia folytatásaként,
szervezõként kapcsolódott az Inku-
bátorház BOSH projektjéhez. A
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara a találkozón bemutatta
a regisztrált gazdálkodó szerveze-
tek lekérdezhetõ nyilvántartását,
amely segítségére lehet mind a hor-

vát, mind a magyar vállalkozások
partnerkeresésében. 

A tudomány tisztelete
November 7-én a Magyar Tu-

domány Napja Alkalmából „Ho-
gyan tovább Magyarország az Eu-
rópai Unióban” címmel tartott
szakmai fórumot a Gazdálkodási
és Tudományos Társaság a
Medgyaszay Házban. A rendez-

vényt Cseresnyés Péter polgár-
mester és Mérksz Andor a Kanizsa
TISZK Kft. ügyvezetõ igazgatója
nyitották meg. A fórum témája:
„Hazánk tudománya, innovációja
és versenyképessége” volt.

A Szakmák Színháza 
újra Nagykanizsán
November 8-án a Nagykanizsa

és Térsége TISZK szervezésében,
a HSMK-ban tartotta Szakmák
Színháza címû elõadását a szom-
bathelyi Weöres Sándor Színház. A

7-8. osztályos diákok képet kap-
hattak az ápoló, a lakatos, a mûsze-
rész, az asztalos és a szabó szak-
mákról, melyek Zala megyében is
hiányszakmáknak számítanak a
Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság felmérése alapján. A tör-
ténetben, egy madárijesztõ elkészí-
tésének az ürügyén Merlin az
elõbb felsorolt szakmákat vará-
zsolta a végzõs diákok elé, ezzel
segítve a pályaválasztást.

V. Városi Nyílt Nap 
A Nagykanizsa és Térsége

TISZK szervezésében, kamaránk
támogatásával november 14-én az
V. Városi Nyílt Nap-ra került sor a
Nagykanizsai Mûszaki Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium Zsig-
mondy Széchenyi Tagintézmény
Tornacsarnokában, mellyel a ko-
rábbi évekhez hasonlóan, a to-
vábbtanulás elõtt álló diákokat
szeretnénk segíteni a pályaválasz-

tásban. A nyílt napot Cseresnyés
Péter polgármester és Mérksz An-
dor, a Kanizsa TISZK ügyvezetõ
igazgatója nyitotta meg. A progra-

mon, mely a Merre visz az út?
projekt keretében valósult meg
Kamaránk is kiállított.

„A szakma rangja: 
a lehetõség”
A Nagykanizsai Mûszaki Szak-

képzõ Iskola és Kollégium Cserhá-
ti Tagintézménye november 15-én
„A szakma rangja: a lehetõség”
címmel szakmai napot szervezett.
A rendezvényen bemutatták tanu-
lóik alkotásait, munkáit valamint
elõadásokat tartottak elektrotechni-
ka-elektronika témakörben. A
programon környék mértékadó vál-
lalkozásai, szakmai közösségei és
kamaránk is képviseltette magát.

Ülésezett az elnökség

November 19-én tartotta soron kö-
vetkezõ ülését kamaránk elnöksége. 

Dr. Polay József elnök beszá-
molt az elõzõ elnökségi ülés óta el-
telt idõszak eseményeirõl. Az el-
nökség áttekintette a kamarai re-
gisztráció helyzetét, jóváhagyta a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamara 2012-2016. évi straté-
giáját, valamint döntött a „Nagy-
kanizsa város Minõsített Vállalko-
zója” tanúsítványok odaítélésérõl. 

Határon átnyúló elektronikus 
kereskedelem 

Az Európai Kis- és Középvál-
lalkozások Hete alkalmából no-
vember 21-én a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi  és
Iparkamarával közösen szakmai
konzultációt tartottunk Határon
átnyúló elektronikus kereskede-
lem címmel a Vasemberházban. 

A rendezvényt Kálovics Ferenc
kamaránk alelnöke nyitotta meg,
majd dr. Kriesch Attila az Európai
Fogyasztó Központ magyarorszá-
gi szervezetének igazgatója be-
mutatta központjuk tevékenysé-
gét, tájékoztatta a résztvevõket a
jogszerû és fogyasztóbarát e-shop
kialakításának gyakorlati tudniva-
lóiról Magyarországon és az Eu-
rópai Unióban, valamint ismertet-
te az elállási joggal, az úgyneve-

zett visszaküldési garanciával
kapcsolatos tudnivalókat, melyek
gyakran okoznak félreértéseket a
vállalkozók körében. 

A rendezvény a nemzetközi
partnerkeresési tanácsadó napok
keretében, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium és az Európai Bizottság
támogatásával valósult meg. 

Konzultáció a város 
nagyvállalatainak vezetõivel
Az elõzõ évi konzultáció folyta-

tásaként ismételten fórumot szer-
veztünk november 23-án a vállal-

kozások vezetõi és az Önkormány-
zat képviselõi részére. A városunk
számára fontos, hogy a nagykani-
zsai cégek menedzsmentje hogyan

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 2012. november 29.10

Nagykanizsai Kereskedelmi 
és Iparkamara

8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.
Telefon: 93/516-670, 93/516-671

Mobil: 0630/754-3616
E-mail: nakkik@nakkik.hu,

Honlap: www.nakkik.hu

FFóórruumm aa vváárrooss ggaazzddaassáággii hheellyyzzeettéérrõõll,, jjöövvõõjjéérrõõll

December 6-án 14 órára a kis- és középvállalkozások képviselõit  tisztelettel várjuk 
tanácskozásra a Vasemberház Dísztermébe.

Tájékoztatót tart Cseresnyés Péter polgármester és Dr. Polay József a nagykanizsai kamara elnöke.
A konzultációra meghívtuk a legnagyobb magyar bank, az OTP Bank képviselõjét Csehkis Gábort, aki a

fejlesztési hitellehetõségekrõl ad tájékoztatást a résztvevõknek.
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gondolkodik, milyen elvárásai van-
nak a város felé, és milyen terveik
vannak a jövõt illetõen. 

A találkozón Cseresnyés Péter
polgármester tájékoztatta a cégek
képviselõit a városban eddig meg-
valósult fejlesztésekrõl és a jövõ-
beli tervekrõl. Dr. Polay József
kamaránk elnöke közösen megva-
lósítandó stratégiai és operatív
feladatokról adott áttekintést, kü-
lönös tekintettel az innováció fon-
tosságára.  

Mérksz Andor, a Kanizsa
TISZK ügyvezetõ igazgatója elõ-
adást tartott a szakképzés jelenle-
gi helyzetérõl és a jövõképérõl vá-
rosunkban. 

A kritikus és jobbító szándékú
hozzászólások, és azt követõ kö-
tetlen beszélgetés hasznos infor-
mációcserének bizonyult. 

Térítésmentes kamarai 
szolgáltatások  a regisztrált 
vállalkozások számára
A regisztrált vállalkozások szá-

mára elérhetõvé vált az a két in-
gyenes kamarai szolgáltatás, ame-
lyek egyrészt segítik a vállalkozá-
sokat abban, hogy hazai és külföl-
di üzleti partnert találjanak, más-
részt segíti õket abban is, hogy
szinte a pályázati kiírások megje-
lenésével egy idõben értesüljenek
a közbeszerzési, az önkormányza-
ti és egyéb pályázatokról.

Az üzleti partner közvetítést a
területi kamarák és az MKIK hon-
lapjáról elérhetõ Üzlet@Hálón
adatbázis szolgálja, ahova a terü-
leti kamaráknál regisztrált cégek
és egyéni vállalkozók tehetik fel
magyarul, illetve igény szerint an-
golul és németül is, aktuális üzleti
ajánlataikat, amelyek között az ér-
deklõdõk szabadon válogathat-
nak. Ide kerülnek fel azok a konk-
rét üzleti ajánlatok is, amelyeket a
különbözõ országok kereskede-
lemfejlesztõ szervezeteitõl, nagy-
követségeitõl kapnak a kamarák. 

Az ajánlatok három hónapig ta-
lálhatók meg az adatbázisban

Az érdeklõdõk hírlevélre is fel-
iratkozhatnak, így anélkül értesül-
hetnek – az általuk elõre meghatá-
rozott körben felkerülõ – ajánla-
tokról, hogy bejelentkeznének az
Üzlet@Hálón honlapjára.

Másik térítésmentesen elérhetõ

szolgáltatásunk a pályázat- és ka-
marai rendezvényfigyelõ alkalma-
zás. Elõre kiválasztott témákban
elektronikus hírlevél kiküldésével
értesíti a regisztrált vállalkozáso-
kat és az önkéntes kamarai tagokat
az újonnan megjelenõ pályázatok-
ról.

A szolgáltatások iránt érdeklõ-
dõket, valamint az ajánlatadókat
kamaránk munkatársai készséggel
segítik eligazodni a használatban. 

Tájékoztató a szakmai 
tanulmányi ösztöndíjról 
és a tanulószerzõdéssel 
kapcsolatos tudnivalókról

Szakiskolai tanulmányi 
ösztöndíj
A szakiskolai tanulmányi ösz-

töndíj bevezetésének célja, hogy a

szakiskolai képzésben részt vevõ,
a gazdaság által igényelt szakképe-
sítést választó diákok támogatás-
ban részesüljenek, ezáltal is növel-
ni az adott szakma társadalmi elis-
mertségét, és biztosítani a munka-
erõ-piaci igények kielégítését.

Szakiskolai tanulmányi ösztön-
díjban részesülnek (jövedelmi
helyzettõl függetlenül) a közokta-
tási intézményben nappali rend-
szerû iskolai oktatásban, szakkép-
zési évfolyamon, szakiskolai kép-
zésben részt vevõ, tanulói jogvi-
szonyban lévõ, a gazdaság által az
adott megyében igényelt szakké-
pesítést tanulók. 

Az ösztöndíj havi mértéke az
elsõ évfolyam elsõ félévben
10000 Ft, a késõbbiekben az elõ-
zõ félévi tanulmányi eredménytõl
függõen alakul: 10000 Ft  és
30000 Ft között.

Tanulószerzõdés
Az iskolai rendszerû szakképzés

elméleti és gyakorlati részekbõl
áll. Az elméleti képzés alapértel-
mezett helyszíne a szakképzõ isko-
la, azonban a gyakorlati ismeretek

megszerzésére nem csak az iskolai
tanmûhelyekben van lehetõség,
hanem termelõ tevékenységet
folytató cégeknél, vállalkozóknál
is. Az iskolán kívüli gyakorlati
képzõhelyen lévõ tanulóknak tanu-
lószerzõdést kell kötniük az adott
céggel, vállalkozással. E szerzõdés
alapján a tanulót pénzbeli és egyéb
juttatások illetik meg. A vállalko-
zások e szerzõdések alapján állami
normatívát vehetnek igénybe, ezért
a tanulóktól, szüleiktõl semmilyen
juttatást, vagy ellenszolgáltatást
nem kérhetnek. 

A tanulószerzõdés ideje alatt 
a tanulót megilleti: havonta

pénzbeli juttatás, banki átutalással,
jogosultság társadalombiztosítási
ellátásra, a képzési ideje beleszá-
mít a szolgálati idõbe, kedvezmé-

nyes étkezés a gyakorlati képzési
napokon, munkaruha, védõfelsze-
relés, felelõsségbiztosítás, foglal-
kozás-egészségügyi vizsgálat.

A tanulószerzõdést a munkáltató
köti a tanulóval a kereskedelmi és
iparkamara által kiadott forma-
nyomtatványon, 4 példányban, me-
lyeket el kell juttatni az illetékes
kereskedelmi és iparkamarának el-
lenjegyzés céljából. A tanulószer-
zõdés csak ekkor lesz érvényes.

Ha a gyakorlati képzés a teljes
képzési idõ 40%-nál kevesebb,
vagy a tanuló csak az összefüggõ
nyári szakmai gyakorlatát tölti
külsõ képzõhelyen, akkor tanuló-
szerzõdés helyett együttmûködési
megállapodást is köthet a gyakor-
lati képzõhely és az iskola. Ez a
képzési forma a tanulószerzõdés-
hez viszonyítva kevesebb kedvez-
ményt és járandóságot biztosít a
tanuló számára.

Ha a tanuló gyakorlati képzõhe-
lye Nagykanizsa területén van, az
aláírt tanulószerzõdéseket a
Nagykanizsai Kereskedelmi és
Iparkamaránál kell leadni. 

További információk, a nyomtat-
ványok elérhetõk kamaránk honlap-
ján, személyesen a Nagykanizsa,
Ady Endre u. 1. szám alatti szolgál-

tató irodánkban, valamint Dr. Ba-
logh Imre szakképzési tanácsadónál
a 30/552-6776-os telefonszámon.

Kamaránk szakképzési felada-
tai az MPA-KA-NGM 9/2011/TK
pályázati támogatásból kerülnek
finanszírozásra. A támogatást az
MPA terhére az NGM biztosítja. 

Adatszolgáltatás e-gyszerûen
A Központi Statisztikai Hivatal

új, elektronikus adatgyûjtési rend-
szert vezet be, ez a KSH-
ELEKTRA, amely minden eddigi
megoldásnál kényelmesebb és
egyszerûbb, csökkenti az adatköz-
lõk adminisztratív terheit. A KSH
ELEKTRA használatával online,
felhasználóbarát módon, bizton-
ságosan teljesíthetõk az elõírt
adatszolgáltatások. 2013. január
1-tõl a KSH-ELEKTRA használa-
ta a kijelölt adatgyûjtésekre köte-
lezõ. További információ: a

www.ksh.hu/elektra oldalon vagy
a 06 80 200-766 zöld számon.

Ingyenes szellemivagyon- 
diagnózis
A Szellemi Tulajdon Nemzeti

Hivatala 2012. év végéig ingyene-
sen szolgáltat „szellemivagyon-
diagnózis” felmérést a kkv-k szá-
mára a hazai vállalkozások szelle-
mi vagyon kezelésének támogatá-
sára. Az SZTNH feltérképezi a
vállalkozás tulajdonában lévõ
szellemi vagyont, feltárja a koc-
kázatokat, amelyeknek a vállalko-
zás ki van téve. A vállalkozás
emellett támpontokat kap a szelle-
mi tulajdon kezelési stratégiája ki-
alakításához. 

A szolgáltatás korlátozott
számban elérhetõ térítésmentesen.
Jelentkezési határidõ 2012. de-
cember 10. 

KKaanniizzssaa –– KKaammaarraa 11
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2012. november 29.

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott 
szakképesítések Zala megyében a 2013/2014. tanévben

Sorszám Szakképesítés megn.        Szakképesítés azonosítósz.
1. Ács 3458201
2. Épület- és szerkezetlakatos 3458203
3. Gépi forgácsoló 3452103
4. Hegesztõ 3452106
5. Kõmûves és hidegburkoló 3458208
6. Nõi szabó 3454206
7. Szakács 3481104
8. Szerszámkészítõ 3452110
9. Szociális gondozó és ápoló 3476201
10. Villanyszerelõ 3452204
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December 20-án 17 órakor pe-
dig Guiness rekordkísérlet lesz vá-
rosunkban Karácsonyi Láncreak-
ció – Nálad hány méter a szeretet?

elnevezéssel. A világ leghosszabb
karácsonyfa díszítõ papírláncát ké-
szítik el, óvodák, iskolák bevoná-
sával. Arra kérik a városlakókat,

legyenek õk is részesei a rekordkí-
sérletnek, készítsenek papírláncot
és csatlakozzanak! 

A további részletes programot a
szervezõk (a Kulcs Egyesület és
Nagykanizsa Megyei Jogú Város ön-
kormányzata) hamarosan a Kanizsa
Hetilap, valamint a város honlapján
és Facebook oldalán jelentetik meg.

Kanizsa

AAddvveennttii mmûûssoorr rreekkoorrddkkíísséérrlleetttteell
Idén a megújult Erzsébet téren rendezik meg a Karácsonyi

Karnevált december 20. és 22. között. Ebben az idõszakban min-
den délután fõleg helyi fellépõk lépnek fel adventhez kapcsolódó
mûsorukkal. Emellett pedig a gyerekek megnézhetik az élõ állatos
betlehemet, valamint korcsolyázhatnak és válogathatnak az ad-
venti vásár kínálatából.

A rockzene rajongói hamaro-
san ismét találkozhatnak az Is-
merõs Arcok zenekarral váro-
sunkban. Legújabb, Kerítést
bontok címû lemezüket decem-
ber 7-én, pénteken, 19 órától
mutatják be a Hevesi Sándor
Mûvelõdési Központban.

Szakács Gábor, a HSMK mûve-
lõdésszervezõje az 1999-ben ala-
kult zenekarról többek között el-
mondta, az elmúlt 13 évben 6
nagylemezük jelent meg, és egyre
ismertebbé váltak az egész Kárpát-
medencében. Az utóbbi évek egyik
legtöbbet koncertezõ zenekaraként

nagy sikerrel szerepeltek már Ka-
nadában, az Egyesült Államokban
és Svédországban is. Dalaikban a
család, a hazaszeretet és a közös-
ségben való létezés gondolatait
dolgozzák fel. 

Az új album dalai egy, a jelen-
legi határainkon kívül született
fiatalember elsõ negyven évébõl
kimerevített pillanatképek. A ze-
nekar a tõle megszokott igényes-
séggel és érzelemgazdagsággal
varázsol el mindenkit, aki nem
bánja, hogy szembe kell néznie
saját magával, és mindazzal, ami
történt velünk az elmúlt négy év-
tizedben. „Célunk az, hogy az est

folyamán eltûnjenek a határok
zenei és politikai értelemben
egyaránt. Mert nem lehet határ
magyar és magyar közt.” – vall-
ják.

A mûvelõdésszervezõ emlékez-
tetett arra is, hogy Nyerges Attila, a
zenekar énekese augusztus 20-a al-
kalmából a Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje kitüntetésben része-
sült, melyet augusztus 16-án a
Szépmûvészeti Múzeum Barokk
csarnokában vett át Balog Zoltán-
tól, az emberi erõforrások minisz-
terétõl. 

B.E.

IIssmmeerrõõss AArrccookk:: KKeerrííttéésstt bboonnttookk

A Magyar Plakát Házban
tartotta évadzáró koncertjét a
Kanizsa Big Band (KBB). Azt
már megszokhattuk, hogy a ze-
nekarvezetõ Vámos Béla min-
dig egy neves szólistát hív meg
a zenekar koncertjére. A ven-
dég ezúttal Czirják Csaba gitár-
mûvész volt.

A koncert Czirják Csaba zenei
pályájának bemutatásával kez-
dõdött, amibõl megtudhattuk,
hogy a jazz mellett a magyar és
balkáni népzenét is szívesen ját-
szó gitáros, a világ legrangosabb
helyén a Berklee College of
Music-on végzett. Ott ahol töb-
bek között Ráduly Mihály, Gár-

donyi László, Bacsó Kristóf és
Németh Ferenc is. Bár a Big
Band repertoárját a törzsközön-
ség már ismeri, mégis  egy-egy
új szerzemény és a vendégszó-
listák új színt hoznak a szombat
esti koncertekbe. A tuti befutó
most is a Spain, és a Mercy,
Mercy, Mercy szerzemények
voltak, ahol Salamon György,
Varga Dániel és Czirják Csaba
szólózott. Egy Big Band életé-
ben kihagyhatatlan, hogy leg-
alább egyszer egy Count Basie
számot mûsorára tûzzön. A KBB
egy top Basie válogatással tett
eleget a „kötelezõ” penzumnak.
A hangulatos egyveleg mellett
igazi csemegének számított Kõ-
falvi Csaba  és Czirják Csaba
dob-gitár betétje. Ezen az esten
pár szám erejéig Vámos Janka
énekesnek is tapsolhatott a kö-
zönség.

H.Gy

ÉÉvvaaddzzáárróó BBiigg BBaanndd kkoonncceerrtt

Nálad hhány mméter aa sszeretet?
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November 30. 18 óra
A VILÁG DALAI - A Harmónia
Társulat és a Magic Ritmo Nagy Mu-
sical Estje. Belépõdíj: 1000 Ft, 
diákoknak 800 Ft
December 1. 18 óra
A KANIZSA TÁNCEGYÜTTES 40
ÉVES JUBILEUMI MÛSORA. 
Belépõdíj: 1800 Ft
December 2. 14 és 16.30 óra
A MIKULÁS CIRKUSZA -a Nagy-
kanizsai Fúvós Zenekar Mikulás estje
Belépõdíj: a 14 órás elõadásra gyer-
mek (14 éves korig) 700 Ft, felnõtt
1000 Ft; a 16.30 órás elõadásra egysé-
gesen 1 200 Ft. A jegyek megvásárol-
hatók a HSMK információs szolgála-
tánál és a Zeneiskolában
December 3. 14 óra
"ZÖLDEN NYARALTAM" - kiállítás
és díjátadás a Turizmus Világnapja al-
kalmából meghirdetett rajzpályázat alko-
tásaiból. Megtekinthetõ: december 14-ig
December 3. 17.30 óra
Világjárók Klubja
LAOSZ, KAMBODZSA, BAN-
KOK - vetített képes úti élménybe-
számoló. A belépés díjtalan
December 3. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet. Daniel Glat-
tauer: GYÓGYÍR ÉSZAKI SZÉL-
RE - az Óbudai Társaskör, a
Kultkikötõ és az Orlai Produkciós Iro-
da közös elõadása. Belépõdíj: 3500 Ft
December 4.
Gyermekszínház. 10 óra Mazsola
bérlet, 12.45 óra Tapsi bérlet, 14.30
óra Manó bérlet. RÉPA, RETEK,
MOGYORÓ - táncos mesejáték. A
budapesti Magyar Mozdulatmûvészeti
Társulat elõadásában (narrátorral).
Belépõdíj 700 Ft
December 5.
Gyermekszínház
10 óra Táltos bérlet, 14 óra Hápi bér-
let. RÉPA, RETEK, MOGYORÓ -
táncos mesejáték. A budapesti Magyar
Mozdulatmûvészeti Társulat elõadásá-
ban (narrátorral). Belépõdíj: 700 Ft
December 6., 13., 20. 16.30 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Vezeti: Vajda Margit zene-
pedagógus (30/6160-847). Részvételi
díj: 700 Ft/család, bérlettel 600
Ft/család
December 6. 17.30 óra -  Sánc Mû-
velõdési Ház. "HULL A PELYHES
FEHÉR HÓ" - Mikulás est 
December 7.
"KERÍTÉST BONTOK" - Az Is-
merõs Arcok zenekar lemezbemutató
koncertje. Belépõdíj: elõvételben
2000 Ft, a koncert napján 2 500 Ft

December 5. 16 óra
TÉLI CSIPKE ÁLOM - horgolt al-
kotások kiállítása Horváth Katalin
munkáiból.

November 30. 17.30 óra
NE LEGYEN SOK A ROVÁSUN-
KON - Szondi Miklós magyarság és
rovásírás kutató elõadása a rovásírásról
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Horoszkóp

Õrizze meg a sajátos stílusát, és töltõdjön
fel új energiákkal. Érzelmeit ne kendõzze
el, még ha nehezen is megy, beszéljen róluk
nyíltan a párjával. Így legalább meg tudja
õrizni a lelki békéjét az ünnepekig.

Ne ûzzön sakkjátékot, ha el szeretne érni
valamit a társánál. A vágyait tegye világos-
sá és egyértelmûvé. A hosszú és sötét esté-
ket használja ki olvasásra, és ha teheti, ta-
nulmányozzon spirituális mûveket.

Kedvességével mindent elérhet a barátainál.
A csillagok most arra intik, ne vállaljon több
feladatot, mint amennyit el tud végezni. Ha
netán vitába keveredik a párjával, a veszeke-
dés helyett mutasson neki új dolgokat. 

Ne harcoljon túl nagy energiákkal a munka-
helyi sikerekért, mert fáradozásának amúgy
is meg lesz a jutalma. Ellentmondásokkal
tarkított kapcsolatának jövõjén pedig érde-
mes még karácsonyig elgondolkodnia.

Életminõségének javítása érdekében nem
kell túl sokat fáradoznia, hiszen számíta-
nak önre a munkahelyén. Használja ki a
hosszú esti órák elõnyeit, és ápolja a ben-
sõséges kapcsolatát szeretteivel.

Hogyha nyugodtan és diplomatikusabban
kommunikál a párjával, bizonyára több min-
dent elérhet nála. Ne szemlélje szigorúan a
történéseket, mert a hízelgésének a csillagok
szerint ezután sem tud ellenállni. 

A csillagok szerint a romantikus szerel-
met keresi, de ha meg is akarja találni,
akkor ne rohanjon ajtóstól a házba. Ne
tüzes ostrommal, hanem kedvességgel
adja meg a módját a hódításnak. 

Dolgozzon ki hatásosabb stratégiát a céljai
eléréséhez. Egy anyagiakkal járó kellemes
meglepetésben lehet része hamarosan. Sze-
retne tartozni valakihez, õ azonban hol ked-
ves, hol ellenszenves az ön számára.

Egy váratlan találkozás könnyen kirepít-
heti a való világból. Kissé csalódottnak
érezheti majd magát, de ne adja fel a re-
ménykedést. Értékelje át a kapcsolatait
és keressen új barátokat. 

Törekedjen arra, hogy a szavai szinkronban
legyenek a tetteivel, mert csak így tud elérni
hosszú távon sikereket. A partnerét ne ellen-
õrizze folyton, hanem adjon neki szabadsá-
got mindkettejük nyugalma érdekében.

Az elmúlt napok feszültséggel járó ese-
ményei kihatottak egészségére is. Növel-
je az önbizalmát és erõsítse immunrend-
szerét. A pénzköltés terén ne essen túlzá-
sokba, gondoljon a karácsonyra is.

A párja a hétvégén megtapasztalhatja a szen-
vedélyességét, egyben a féltékenykedését is.
A kialakuló komplikált helyzetet a bolygóál-
lások szerint még fokozhatja egy újabb felké-
rés, aminek nem tud teljesen eleget tenni.

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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Nagykanizsa Zárda u 9-ben 76 m2-
es, második emeleti, cirkofûtéses la-
kás, beépített fa bútorokkal (konyha,
elõszoba) eladó. Kettõ szoba, konyha-
nappali, fürdõ, kamra, elõszoba, WC.
Gépkocsibeállóval. Irányár: 14 millió
Ft. Érd.: +3620/950-9527 (7541K)

Gutorföldén lévõ kétszobás családi
házamat elcserélném nagykanizsai
önkormányzati bérlakásra. Érd.:
0630/296-8814 (7542K)

Készpénzért vásárolok régi köny-
vet, festményt, porcelánt, régi  népi
parasztbútorokat és ruhákat, vala-
mint használati tárgyakat és teljes
hagyatékot. Tel.: 0620/555-3014
(7523K)

Televíziók, LCD monitorok, vide-
ók, DVD-k és távirányítók javítása.
Használt televíziók adás-vétele.
Balaskó István, Nk., Zrínyi u. 20. Tel.:
0630-597-1530 (7538K)

Idõs néninél takarítást, bevásárlást
vállalok. Tel.: 0630-360-6500 (7539K)

Meghibásodott távirányítóját (TV,
DVD, HIFI, stb.) megjavítom. Tel.:
0620-510-2723 (7540K)

Lábon álló diófát magas áron
vásárolok. Érd.: 0620/2747-010
(7544K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt // AApprróó 2012. november 29.14
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Kanizsai HASZNOS

Az Általános Iskola és
Óvoda Nagykanizsa-Palin
intézmény 2012. december
31-i kezdéssel határozatlan
idejû  tanítói állást hirdet. A
pályázat december 12-ig
nyújtható be postai úton az is-
kola címére, elbírálás határ-
ideje december 17.

IINNGGAATTLLAANN

Dorogon rendezték a serdülõk
(14-15-évesek) kötöttfogású bir-
kózó diákolimpia országos dön-
tõjét, melyen az eddig inkább
szabadfogásban jeleskedõ kani-
zsaiak is képviseltették magukat.

A 38 kg-os Németh Márton

(Zrínyi-iskola) két ellenfelét
könnyedén (köztük az eddig még
le nem gyõzött dunaújvárosi
Zellei Donátot) véve került a
döntõbe, ahol az egri Varga Vil-
mos volt az ellenfele. Érdekes-
ség, hogy hosszú idõk óta adok-
kapok mérkõzést vív egymással a

két versenyzõ. Az elején ki-
egyenlített volt az összecsapás,
de a második menetben úgymond
bentragadt a nagykanizsai egy, az
ellenfél által indított csípõ-do-
básban, ami végzetes volt számá-
ra, így Németh Márton a szabad-
fogású diákolimpia ezüstérme
mellé a kötöttfogásúaknál is
második helyet szerzett.

46 kg-ban Egyed Balázsnak (Pia-
rista-iskola) három mérkõzést kel-
lett sikeresen abszolválnia ahhoz,
hogy a döntõben mérkõzhessen. Si-
kerrel is vette az akadályokat, de a
fináléban alulmaradt a rutinosabb
fõvárosi Ferencz Gáborral szem-
ben, ezzel másodikként zárt.

Gyakorlatilag történelmet írtak
a Kanizsai Birkózó Sportegyesület
versenyzõi, hiszen kötöttfogású
országos versenyen még nem sike-
rült ilyen jó eredményt elérniük.

P.L.

KKööttööttttffooggáássbbaann iiss mmeeggyy nneekkiikk

Mosonmagyaróváron rendez-
te a MOATSZ Nyugat-Dunán-
túli Régiója a zárt régiós asz-
talitenisz bajnokságot. A verse-
nyen a Nyugat-Dunántúli Régió
(Vas, Zala, Gyõr-Moson-Sopron
megye) versenyzõi vettek részt.
A Gejzír-Kanizsa Kft. Varga
Trans Pápa Kanizsa Sörgyár SE
négy újonc versenyzõvel indult
a versenyen.

A legeredményesebbnek Hor-
váth Anna bizonyult, mindhárom
versenyszámában dobogós lett.
Saját kategóriáját, az újonc II le-
ány egyénit megnyerte, az újonc
összevont kategóriában második,
serdülõ leány egyéniben harmadik
lett. Anna az utóbbi idõben minden
versenyén dobogós volt, a 2002-es
születésû játékos már többször
szerepelt egyesülete NB I B-ben

érdekelt nõi csapatában is.
Salamon Sára az újonc össze-

vont leány egyéni számában lett
harmadik. Edzõje, Jakabfi Imre
szerint talán õ fejlõdött a legtöbbet
a fiatalok közül, s már Sára is ját-
szott több alkalommal a felnõttek-
nél. 

Jónás Richárd saját kategóriá-
jában, az újonc összevont egyéni-
ben és a serdülõ egyéniben is a fõ-

tábla legjobb nyolca közé került.
Balázs Bence a legfiatalabbak kö-
zött, az újonc II. mezõnyében ját-
szott éremért, de nem sikerült a
négy közé kerülés. A fiúk páros-
ban meglepetésre egy szombathe-
lyi párossal szintén a négy közé
jutásért mérkõztek, de aztán a va-
siak léptek tovább.

P.L.

HHoorrvváátthh AAnnnnaa:: TTíízzéévveesseenn mmáárr aazz NNBB II BB-bbeenn 

Murafém-Kanizsa KKSE '11
(7.) – Pápai KC (1.) 61-75 (13-
20, 19-25, 18-17, 11-13)

NB II Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 6. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Benedek, Szlávik.

Kanizsa: Molnár G. (9/3), Lo-
vas (14/3), Murvai (5), Zsámár K.
(10), Hoffmann (6). Csere: Hor-
váth G. (8/3), Németh M. (2), Tóth
B. (1), Talabér (2), Imre (4) Csóri.
Edzõ: Farkas József.

A listavezetõ ellen összességé-
ben nem védekeztek rosszul a ha-
zaiak, a támadásban viszont ke-
vésbé ment jól a kanizsaiaknak.

Pénteken ismét egy élcsapatra
hangolódhatnak Murvai Dá-
nielék, hiszen a a harmadik he-
lyen álló Pécsbánya SE-hez láto-
gatnak.

Védekezésben
nem vvolt
hiányérzetük
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A Kanizsai Vadmacskák SE
nõi NB I Amatõr bajnokságban
szereplõ csapata hazai pályán
fogadta az Atomerõmû KSC
Szekszárd II együttesét és a
második félidei jó teljesítmé-
nyével fõlényes gyõzelmet ara-
tott.

Kanizsai Vadmacskák SE (4.) –
Atomerõmû KSC Szekszárd II (7.)
78-48 (20-19, 16-7, 21-10, 21-12)

Amatõr Nõi NB I Nyugati-cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 8. for-

duló. Nagykanizsa, 50 nézõ. Ve-
zette: Szalai Zs., Németh S.

Kanizsa: Fekete (14/6), Fuisz
V. (28/6), Olasz A. (8), Jurkó
(21), Nagy D. (2). Csere: Jagarics
(2), Oros (2), Simon (1), Rajkai,
Kovács K., Pál. Edzõ: Farkas Jó-
zsef.

A vendégek kezdték jobban a
mérkõzést, de a 6. percben már öt-
pontos elõnyre tett szert a Vad-
macskák Fekete Csilla és Fuisz
Viktória pontjaival. A második ne-
gyedben ismét elléptek ellenfe-

lünktõl, védekezésük feljavult, tá-
madásaikat pontosan tudták befe-
jezni.

Nagyszünet után is koncentrál-
tan játszottak Olasz Adriánáék, a
szekszárdiak zóna védekezése el-
len is eredményesek voltak, így to-
vább növelték a pontkülönbséget.
Azt követõen is a játék minden
elemében felülmúlták a Tolna me-
gyeieket és fölényes gyõzelmet
aratott a KVSE.

P.L.

FFeelllléélleeggeezzhheettnneekk aa nnõõii kkoossaarraassookk

A Délzalai Vízmû SE úszóinak
fiatalabb korosztálya Sopron-
ban a Csík Ferenc Emlékverse-
nyen indult. Az 1936-os berlini
ötkarikás játékok olimpiai baj-
nokának unokája nyitotta meg a
harminchárom méteres uszodá-
ban megrendezett viadalt.
Nagykanizsáról tizenketten lép-
tek rajtkõre, közülük négyen
térhettek haza éremmel.

A kanizsai Délzalai Vízmû SE
Sopronban indulói Hederics Hanna
(2000-es születésû); Doszpoth
Csenge, Kantó Loretta, Tóth Benett
(2001); Kálovics Noémi, Szörcsök
Enikõ (2002); Nagy Anna, Kiss
Eszter, Környei Péter (2003); Nyes-
te Dorka (2004); valamint Vaska
Barnabás (2005) voltak.

A dél-zalai érmesek: Hederics
Hanna (2000) 100 m háton

1:16,95-tel – 3. hely; Kantó Lo-
retta (2001) 33 m gyorson 20,99-
cel – 3. hely; Kiss Eszter (2003)
33 m gyorson 24,23-mal – 3.
hely; Környei Péter (2003) 33 m
mellen 30,23-mal – 2. hely.

Következhet hát a sorban a
Délzalai Vízmû SE úszóinak a
szombathelyi Claudius Kupa
decemberben. 

P.L.

SSoopprroonnbbaann úússzzttaakk aa ffiiaattaallaabbbbaakk

Megszerezte harmadik gyõzel-
mét is a férfi kézilabda NB II
Dél-nyugati csoportjában a
Nagykanizsai Izzó SE legénysé-
ge. Kemény meccsen voltak túl
Tóth László tanítványai, viszont
a sikerrel a tabellán is léptek
egyet elõre.

Nagykanizsai Izzó SE (11.) –
Szentgotthárdi KK (9.) 19-17 (9-7)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 10. forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Kóbor, Tasnádi.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 4,
Kovács B. 2, Répási 2, Nagy B. 2,
Kiss G. 7/3, Senger 1. Csere: Vas-
tag (kapus), Korcsmáros B., Gi-

litsch, Felde, Weywara 1, Sziva,
Horváth B. Edzõ: Tóth László.

Nem volt lagymatag mérkõzés,
mindkét fél odatette magát. Viszont
a kanizsaiakban ezúttal tényleg volt
gyõzniakarás, mentek, hajtottak
Felde Istvánék. Ez újabb két pontot
jelentett számukra, így el is moz-
dultak a csoport utolsó helyérõl.

Tóth László: „Bizony nagyon
kellett ez a gyõzelem ahhoz, hogy
ne az utolsó helyen tanyázzunk.
Gólszegény mérkõzésen kiváló vé-
dekezésünk is kellett a sikerhez.
Tulajdonképpen az 52. percig ural-
tuk a találkozót, csak a végjáték
lett kissé döcögõsebb. Örülök min-
denesetre annak, hogy hozzáállá-
sával valamennyi játékosom sokat

tett azért, hogy nyerjük a mérkõ-
zést.”

A szezon elsõ körének zárásakor
az izzósok a Szigetvár együttesé-
hez látogatnak. A baranyaiak szin-
tén a tabella hátsó traktusában ta-
lálhatók.

Néhány héttel korábban a höl-
gyeknél megszületett a somogyi-
zalai régiós bajnokságban – nevez-
zük így: az NB III-ban – az elsõ
gyõzelem. Hivatalosan a junior
korosztályos csapat játszik a fel-
nõttek mezõnyében. 

NIKÉ SE Fonyód – Nagykani-
zsai Izzó Junior 13-20 (5-9) 

NB III nõi kézilabda-mérkõzés,
6. forduló. Fonyód, 30 nézõ. Ve-
zette: Bán-Farkas L., Bohár L.

Izzó: Dudora - Herman A. 4/1,
Szmodics V. 10, Tivolt, Görcsi K.
4, Godinek N., Lakatos B. 1. Cse-
re: Tóth F. (kapus), Kanizsai H.,
Gáspár E. 1/1, Kondákor K. Edzõ:
Ojtó Tamás.

A kanizsai nõi csapat szerezte
meg a vezetést és elõnyét a 16.
percben már háromgólosra növel-
te. A második játékrészben is az
Izzó együttese játszott fölényben,
tartotta is biztos vezetését, de fe-
lettébb sok büntetõt kihagyott. A
nagykanizsaiak közül jó teljesít-
ményt nyújtott Szmodics Veronika,
aki tíz gólt szerzett és az Izzó
mindkét kapusa kitett magáért.

P.L.

EErrõõffeesszzííttéésseeiikk eerreeddmméénnyyee:: mmáárr nneemm sseerreegghhaajjttóókk

Vasárnap rendezték az egye-
temisták és fõiskolások csel-
gáncs országos bajnokságát a
Budapesti Honvéd Tüzér utcai
sport-központjában, ahol
százhetvenhat induló képviselte
huszonhat különbözõ felsõokta-
tási intézményét.

Köztük volt Mihovics Szabina
is, aki „civilben” a Nagykanizsai
Torna Egylet 1866 dzsudokája.
Szabina a 70 kg-ban indult s mind-
két ellenfelét legyõzve szerezte
meg a bajnoki címet súlycsoport-
jában. Ráadásul azon a cselgáncs
seregszemlén, mely idén a legné-
pesebb mezõnyt vonultathatta fel.

P.L.

MMiihhoovviiccss SSzzaabbiinnaa:: 

cselgáncs 
felsõfokon 
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SZALONCUKROK AZ ALÁBBI ÍZEKBEN KAPHATÓK:
Bailey's likõr
capuccino likõr
tojáslikõr
meggylikõr
kókuszlikõr
rumpuncslikõr
konyakmeggy
trüffel krémes
madártej krémes
banánkrémes
csokikrémes
marcipán krémes
tejkrémes
kávékrémes

tiramisu krémes
erdei gyümölcs krémes
mogyorókrémes
gumicukros
zselés, 
tejkaramell
vajkaramell
kókusz, alma-fahéj
diabetikus
gesztenyekrémes
vadász feketeerdõ tej
vadász étcsokoládés
vadász fehércsokoládéval
vadász Kid tejkrémes

tojáslikõrös függelék
Brandy orange függelék
kávékrémes függelék
Delice függelék
marcipános függelék
mogyorós függelék
konyakmegyes függelék
konzum hagyományos
konzum kétrétegû
(kakaó-narancs,
kakaó-kókusz, 
kakaó-rum, 
eper-
vanília)

2012.11.30-12.06

2012.12.04. (kedd) 08:00 – 12:30 óra Magyar Vöröskereszt, Nk
Sugár u. 28. 2012.12.06. (csütörtök) 12.00 – 17:00 Inkubátorház,
Nk Buda Ernõ u.19.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt
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