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Kanizsa

Meghitt ünnepség helyszíne
volt szombat délelõtt az Egyesí-
tett Szociális Intézmény Teleki
utcai telephelye. A város nevé-
ben ajándékcsomaggal és emlék-
lappal köszöntötte 100. születés-
napja alkalmából Riechel Jenõt,
a szociális otthon lakóját Cseres-
nyés Péter polgármester, és a to-
vábbi életéhez jó erõt, egészsé-
get, sok boldogságot kívánt. 

A köszöntõhöz csatlakozott az
intézmény vezetése, és a család-
tagok. Riechel Jenõ négy gyerme-
ket nevelt fel a feleségével. Jelen-
leg három unokája és három déd-
unokája van. Vasutas dinasztia
harmadik tagjaként négy generáci-
ón keresztül szolgálta a vasutat, õ
is sokat tett a köz szolgálatáért.

Annak idején, a II. világháborúban
páncélvonatot is vezetett. Mindig
ragyogott a mozdonya. A Sugár ut-
cai otthonából az általa vezetett
gyorsvonathoz órákkal elõbb kibi-
ciklizett az állomásra, hogy átvizs-
gálja a mozdony alkatrészeit,
mondván, hogy egy falunyi ember
utazik mögötte, és ha valami baj
történik, azért õ a felelõs, amit so-
ha nem bocsátana meg magának.
A gyermekeit a munkaszereteten
kívül arra tanította, hogy minden
körülmények között álljanak helyt,
s ha valami nehézségük adódik az
életben, szedjék össze magukat és
induljanak tovább az útjukon. A
másik, amit sikerült betartaniuk:
„fiam úgy végezd a munkádat,
hogy amikor hazamész, tudj szem-
benézni magaddal a tükörben,

hogy vajon tisztességgel és jól vé-
gezted-e el a munkádat. Soha ne
legyél elégedett magaddal, hanem
mindig többet akarj, mert csak ak-
kor tudsz jól teljesíteni.” Jenõ bá-
csi huszonnyolc évi munkaviszony
után 1967. április 1-jén vonult
nyugdíjba a vasúttól, de a munkát
nem hagyta abba. Hogy a gyerme-
keit segíteni tudja, még 15 évig ka-
zánfûtõként dolgozott az olajipari
központban. A születésnapi kö-
szöntõ vége felé, mielõtt minden-
kinek megköszönte a szíves meg-
emlékezést, talán az asztalán lévõ
mozdonnyal díszített csoki torta
láttán egy kis nosztalgiázásba kez-
dett: megy a gõzös, megy a gõzös
Kanizsára…– énekelte halkan.

B.E.

JJeennõõ bbááccssii eeggyy éévvsszzáázzaaddaa

A Bethlen-évben 
új programsorozatot indít 
Nagykanizsa önkormányzata.
A Kávéházi esték elsõ 
vendége dr. gróf Bethlen 
István lesz pénteken 
18 órától a Rétesházban. 
Vele Cseresnyés Péter
polgármester beszélget.
A tervek szerint a magyar
köz- és kulturális élet 
jeles személyiségei 
érkeznek idén Nagykanizsá-
ra, akikkel a Kávéházi 
esték keretében 
kötetlenül beszélget a 
polgármester. A fókuszban 
nem a politika áll, hanem 
például a történelem, a tágan 
értelmezhetõ közélet, 
s természetesen a személyes
szál sem hiányzik majd 
a társalgásból. 
Dr. gróf Bethlen István 
szombaton, fõvédnökként, 
részt vesz a Bethlen-bálon is,
amely az idei emlékév elsõ 
nagyobb rendezvénye. 

IInndduull aa 
KKáávvééhháázzii
eessttéékk
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Az idõjárás elõrejelzések az el-
következõ napokra az átlagostól
eltérõ tartós, nagymértékû lehû-
lést és nagy mennyiségû havazást
jeleznek. A Megyei Védelmi Bi-
zottság, a komoly következmények
elkerülése érdekében egy határo-
zati javaslatcsomagot fogadott el,
melynek elsõdleges célja, az embe-
ri élet és egészség védelme. Dönté-
se alapján a Helyi Védelmi Bizott-
ságokat is össze kellett hívni, mely
eredményérõl Cseresnyés Péter
polgármester adott tájékoztatást.

Elmondta, mindenki megkapta a
feladatát, aki az idõjárás okozta ne-
hézségek elhárításában, kiküszöbölé-
sében és a védelemben segíteni tud. A
katasztrófavédelmi kirendeltség köz-
ponti szervként fog mûködni, az eset-
leges extrém helyzetek megoldásáért
közvetlenül felelõs. Azoknak a szer-
vezeteknek a mozgatása is a feladata,
amelyek egy esetleges probléma
megoldásában segíteni tudnak. A
problémák elhárításában közremûkö-
dik a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a
rendõrkapitányság, az E.ON, az
ÁNTSZ, a MÁV, a Zala Volán, a
Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt., va-
lamint az önkormányzat. Minden
szervezet név szerinti felelõssel és el-
érhetõséggel jelölte meg azt a sze-
mélyt, aki kapcsolatba lép a kataszt-
rófavédelemmel. A legfontosabb fel-
adatok közé tartozik a közmûellátott-
ság biztosítása, az esetlegesen bajba
kerülteknek a mentése, elhelyezése
vagy éppen védõitallal való ellátása. 

A polgármester felhívta a figyelmet
az óvatos közlekedés fontosságára, hi-
szen hajnalban és napközben is fagy
van, ha erre jön egy hó, akkor az utak
csúszni fognak. Mint gyalogosan,
mint pedig autóval és az egyéb jármû-
vel közlekedõk számára ez intõ jel és
fokozott óvatosságot igényel. Gondol-

juk meg, hogy elindulunk-e egy hosz-
szabb útra ebben a helyzetben. Figyel-
jünk arra is, hogy ha nem melegít a
bojler, akkor kapcsoljuk ki az õrlángot
fõleg a régebbi eszközök esetében, ne-
hogy gázszivárgás keletkezzen. Aki-
nél van alternatív fûtési lehetõség, az
készüljön fel arra, hogy erre szükség
lehet. Az ÁNTSZ vezetõje arra kéri a
vidéken lakókat, hogy ha lehet, váltsák
ki gyógyszereiket ebben az egy-két
napban, nehogy akkor fogyjanak el a
szükséges tabletták, amikor sokkal ne-
hezebb közlekedni. Mindenki egy-két
nappal elõre gondolkozva élje a min-
dennapjait. Az éjszakai menedékhely
továbbra is nyitva lesz. Ezen kívül, ha
extrém helyzet alakul ki, akkor a busz-
megállók és a vasút is ki fogják nyitni
a várótermi részt. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
honlapján olvasható, hogy a cég
szakemberei folyamatosan figyelik
az elõrejelzéseket. Abban az esetben,
ha az idõjárási viszonyok rosszabbra
fordulnak, megkezdik a síkosság el-
leni megelõzõ védelmet, valamint a
hó eltakarítását. Mivel a só -8 Cel-
sius alatt nem olvaszt, ekkor zúzalék-
kal érdesítik a pályát a hóekézés el-
végzése után. Ezért a nagy hidegben
fokozott óvatossággal kell a jármû-
veket vezetni, mert síkos burkolat
bárhol elõfordulhat, így különös kö-
rültekintéssel és a megfelelõen meg-
választott sebességgel közlekedje-
nek, illetve mûszakilag jól felkészí-
tett és téli gumikkal ellátott jármû-
vekkel keljenek útra.

V.M.

KKaanniizzssaa –– HHaavváárriiaa 2012. február 9.2

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

Megjelenik: 21000 példányban. ISSN 0865-3879

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Fo
tó

: V
ar

ga
 M

ón
ik

a

FFeellkkéésszzüülltteekk aa ttééllrree

Az elkövetkezendõ hétvégén
túlnyomóan borult lesz az ég,
többfelé várható – jelentõs meny-
nyiségû – havazás. Helyenként a
viharossá fokozódó északi szél hó-
fúvásokat okozhat. Ahõmérséklet
legalacsonyabb értéke -9, -15, a
legmagasabb nappali hõmérsék-
let -5, -10 fok között alakul. 

Árokba csúszott autók, megbé-
nult forgalom, leszakadt villany-
vezetékek, áram nélkül maradt
családok. Mit kell tenned ebben a
helyzetben?

Mielõtt autóba ülnél, az elsõ,
sõt inkább a nulladik tanács. 

Csak akkor indulj útnak, ha
feltétlenül kell. Ebben az esetben
pedig:

1. Mielõtt elindulsz, kövesd fi-
gyelemmel a rádió, a tévé híreit,
érdeklõdj az Útinformnál, ne
menj arra, ahol leállt a forgalom.

2. Legyen feltöltve a mobilte-
lefonod.

3. Legyen tele a tank! Ha el-
akadsz, járatnod kell a motort,
különben kihûl az utastér.

4. Legyen az autóban elegendõ
meleg ruha, takaró.

5. Vigyél termoszban meleg te-
át. Alkoholt inni nem csak a ve-
zetõnek tilos, mert a szesz tágítja
az ereket, növeli a hõleadást, ha-
marabb kihûl a test!

6. A téli gumi alapkövetel-
mény, de ha nagy a hó, sokszor
nem elég. Legjobb, ha van a cso-
magtartóban hólánc (és persze
azt is tudod, hogyan kell felrakni,
ha arra kerül sor).

7. Legalább egy rossz lábtörlõ,
szõnyegdarab mindenképpen le-
gyen kéznél: a kipörgõ kerék alá
tenni, ha lecsúsznál az útról.

Ha nem ülsz autóba, akkor is ki
kell mozdulni otthonról: boltba,
munkába kell menned.

– Legyen gondod arra, hogy
portád elõtt legyen elkotorva a
hó, felszórva a járda. Erre ne sót
használj, hanem kályhahamut,
homokot, fûrészport, faforgácsot,
zúzott perlitet, mert ezek nem ká-
rosítják a talajt. (Utóbbi kettõt

kisállatok számára alomnak is
árusítják.) 

– A gyalogos számára nem
annyira a nagy hó, inkább a jég
veszélyes. Ha lefagy az út, húzz
régi rossz zoknit kívülrõl a cipõd-
re, hogy elkerüld a csonttörõ esé-
seket.

Ha nincs áram, nem ég a vil-
lany, nem melegít a bojler, a ter-
mosztát nem kapcsolja be a gáz-
kazánodat, hiába ég az õrláng.

– Mindig legyen otthon ele-
gendõ gyertya, gyufa, elemlámpa
tartalék elemekkel. 

– Ugyancsak legyen otthon né-
mi tartalék alapvetõ élelmisze-
rekbõl. A kenyeret például lefa-
gyasztva hosszú ideig frissen le-
het tartani (ezt legalább nem kell
kidobnod, amikor a tartós áram-
szünet miatt kienged a fagyasztó-
ládád). 

– A konyhát átmenetileg lehet
temperálni a gáztûzhely segítsé-
gével, de tartós fûtésre ez a mód-
szer nem alkalmas, veszélyes a
keletkezõ és a helyiségben meg-
rekedõ égéstermékek miatt. Kü-
lönben is helyes, ha van otthon
felszerelve szénmonoxid-érzéke-
lõ. 

– Ha elõrelátó voltál, gondos-
kodtál alternatív fûtési lehetõség-
rõl: kandallóról vagy kályháról.
Azt azonban nem szabad a gázfû-
tés kéményébe bekötni! 

– Azt is tudnod kell már jó elõ-
re, melyik rokonnál ismerõsnél
húzhatjátok meg magatokat, ha
minden kötél szakad. 

– Mindezeken túl: törõdj azok-
kal, akik a te segítségedre szorul-
nak!

Végül a +1 jó tanács: 
Ha van gyerek, unoka, mind-

ebbe vond be õt is, korának meg-
felelõen. Felelõs vagy azért, hogy
továbbadd neki azt a tudást, amit
te is szüleidtõl, nagyszüleidtõl ta-
nultál meg.

Prepok Attila 
Nagykanizsa Helyi Védelmi 

Bizottság 
Katasztrófa-elhárítási 
Munkacsoport Vezetõ

HHaa sszzaakkaadd aa hhóó......
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A Nagykanizsai Kreatív Klub
idén is díjazta azokat a szemé-
lyeket,  közösségeket, akik az el-
múlt évben kreativitásban, alko-
tókészségben, valami „új” te-
remtésében kiemelkedõen telje-
sítettek. 

A klubtagok szavazata alap-
ján a 2011. év kreatív embere
Dr. Polay József üzemgazdász,
jogász, a WIPO Kft. ügyveze-
tõje, és a Nagykanizsai Keres-
kedelmi és iparkamara elnöke
lett. Az év kreatív menedzsere
díjat Kõfalvi Csilla történész-
muzeológus, a Kanizsai Kultu-
rális Központ Közgyûjteményi
intézményegységének igazgató-
ja kapta. Megszervezte és mû-
ködteti a vidéki Magyarország
egyetlen plakátházát, tevékeny-
ségének jelentõs részét teszi ki a
Sass Brunner hagyaték gondo-
zása, megismertetése a nagykö-
zönséggel. Az év kreatív közös-
ségének a Gyermekvarázs Ala-
pítványt választották. A Petõfi
út 5. szám alatti irodaházban
mûködõ játéktár dolgozói kü-
lönbözõ oktatási intézmények
fõállású alkalmazottjai, akik
munka mellett teljesítenek szol-
gálatot. A játéktárban mûködik
családi játszóház, játékterápia,
játékkölcsönzés, de a viselkedés
és magatartászavaros, valamint
eltérõ fejlõdésû óvodás és isko-
lás gyermekeknek drámapeda-
gógia fejlesztés is.

A Honvéd Kaszinó Tükörtermé-
ben rendezett ünnepségen a Thúry
György Szakközépiskola diákjai
köszöntötték mûsorukkal a díja-
zottakat.

B.E.

ÁÁttaaddttáákk 
aa 22001111.. éévvii
KKrreeaattíívv
DDííjjaakkaatt

Elsõsorban a gazdasági élet
területén bevett gyakorlat, hogy
a régi vagy a leendõ partnerek
számára olyan rendezvényeket
szerveznek, ahol kötetlen for-
mában tudnak találkozni, be-
mutatva egymás számára elkép-
zeléseiket, terveiket. E koncep-
ció révén saját bérlõi számára
kíván lehetõséget teremteni a
Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ vezetése
azzal, hogy havi rendszeresség-
gel üzleti reggeli formájában tá-
mogatja az Inkubátorházban
mûködõ vállalkozásokat. Ennek
elsõ rendezvényére került sor
február 3-án.

A környezetvédelemmel, a pro-
jektmenedzsment szolgáltatással, a
pályázatírással foglalkozó IMRO-
DDKK vezetõi az önkormányzat
és a stratégiai partnernek tekintett
vállalkozások vezetõit hívta meg
üzleti reggelire. 

A program Cserti Csillának, az

Inkubátorház vezetõjének köszön-
tõjével kezdõdött, aki bemutatta az
üzleti reggeli sorozat koncepcióját. 

Ezt követõen Musits Róbert, mint
házigazda vette át a moderátor sze-
repét bemutatva vállalkozásuk eddi-
gi hazai és nemzetközi téren elért
eredményeit, jövõbeli terveit. 

A vállalkozásukkal szorosan
együttmûködõ Kaán Károly Kör-
nyezetvédelmi Egyesület elnöke,
Benedek Miklós az elmúlt 2 év
környezeti nevelés és a klímavéde-
lem területén elvégzett munkáról
számolt be. Ebben a megközelítés-
ben teljesen érthetõ a Zalaerdõ Zrt,
a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt,
valamint a Saubermacher-Pannó-
nia Kft. vezetõinek meghívása a
rendezvényre. 

Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros képviseletében megjelent Cse-
resnyés Péter polgármester, aki el-
mondta, hogy a város számára ki-
emelten fontos az alternatív ener-
giák mind szélesebb körû kiter-
jesztése, hiszen ez a fenntartható

fejlõdésen túl újabb munkahelye-
ket is teremthet. A polgármester
egyúttal bejelentette, hogy az ön-
kormányzati közgyûlés döntése ér-
telmében ezentúl Benedek Miklós
képviseli Nagykanizsát a környe-
zetvédelmi- és klímavédelmi fel-
adatokkal kapcsolatban. Nagyka-
nizsa példaértékû döntésével kife-
jezte a környezetvédelem iránti el-
kötelezettségét és a klímavédelmi
pozíció megteremtésével városi
rangra emelte azt, élen járva, pél-
dát mutatva ezáltal más hazai tele-
pülések számára. 

A legfejlettebb technológiák be-
vezetése, és erõsítése mellett szólt
Kassai Zoltán a vízszolgáltató cég
vezérigazgatója. Varga Attila osz-
tályvezetõ a Zalaerdõ részérõl az
együttmûködés további területeit
vázolta. 

A hivatalos blokk lezárását kö-
vetõen immár kötetlen formában
folyt tovább az üzleti reggeli.

K.H.

ÜÜzzlleettii rreeggggeellii aazz IInnkkuubbááttoorrhháázzbbaann

Cseresnyés Péter polgármes-
ter az útszakasz „jelképes” át-
adás-átvételén elmondta, azért
adták át ideiglenesen a forga-
lom számára az utat, hogy meg-
könnyítsék az Erzsébet tér re-
konstrukciós munkálatai miatt
adódó közlekedési nehézsége-
ket.

Az útszakasz teljes hossza 967
méter, az út burkolata megújult és
6,5 méterrel szélesedett ki. Meg-
újultak továbbá a járdák és a zöld-
felület. Az Arany János utca meg-
hosszabbításában helyhiány miatt

egy járda készült el 190 méteres
szakaszban. Újjá építették a közvi-
lágítást, és a lakossági igénynek
megfelelõen zajvédõ fal is épül
majd.

***
A városrehabilitációs program

egyik eleme a Magyar – Petõfi ut-
cák összekötése az Arany J. u. és a
Királyi P. u. meghosszabbításával. 

A mai napon megtörtént a pro-
jektelem Kinizsi – Sugár utca köz-
ti szakaszának mûszaki átadás-át-
vételi eljárása és ideiglenes forga-
lomba helyezése. Az útszakasz má-
tól megnyílt a közlekedõk számára. 

A Magyar - Petõfi utcák össze-
kötésének további munkái a követ-
kezõk szerint zajlanak:

– A Kinizsi utca – Hunyadi utca
közti szakaszon, valamint a Május
1. utcától a Kinizsi utcáig az út-,
járdaburkolat kialakítási munkála-
tai befejezõdtek.

– A Május 1. utcától a Kinizsi
utcáig tartó szakaszon a zajvédõ
fal építési munkálatai a 2012. év I.
felében készülnek el.

– A Királyi Pál utca meghosz-
szabbításában a Hunyadi u. és a
Petõfi u. között a járdaépítés, a te-
reprendezési munkák, az útsze-
gély építés, valamint az útburko-
lat alap rétegének behúzása a
meglévõ, régi útburkolatig meg-
történt.

– A Magyar utca – Május 1. ut-
ca közti szakasz a csatornapro-
jekt ezen szakaszt érintõ fejlesz-
tését követõen fejezõdhet be. A
befejezési határidõ 2012. június
30. napra módosult a területen
munkát végzõ csatorna projekt
kivitelezésének elhúzódása mi-
att.

A városrehabilitációs projekttel
kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a
varosrehabilitacio@nagykanizsa.hu
e-mail címen.

ÁÁttaaddáássrraa kkeerrüülltt aazz AArraannyy JJáánnooss uuttccaa 
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A vasúti menetrendben de-
cember 14-tõl történt változás
miatt fordult segítségért Cseres-
nyés Péter országgyûlési képvi-
selõhöz Deák Károly mura-
keresztúri lakos. Kéréséhez alá-
írásával csatlakozott még har-
mincnyolc környékbeli és több
kanizsai állampolgár is. A me-
netrend korrigálásához, a ko-
rábbi járatok visszaállításához
kérték az országgyûlési képvise-
lõ közbenjárását.

Gondjukat a 13.18 órakor
Nagykanizsától Barcsig közleke-
dõ, 8936. számú személyvonat
megszüntetése okozta. Így az elsõ
vonat 10.30 órakor indul Kanizsá-
ról, a legközelebbi pedig csak
14.30, illetve 14.40 órakor. A négy
órás várakozási idõ sok kényel-
metlenséget, megnövekedett vára-
kozási idõt és plusz anyagi kiadást
jelent a murakeresztúri, zákányi és
õrtilosi utasoknak, hiszen elsõsor-
ban õk vették igénybe a járatot. A
gondjukat tetézi, hogy a vonat vo-
nalának korlátozásával a Budapest
Déli pályaudvarról induló és
13:06-kor Kanizsára érkezõ sze-
relvény csatlakozása is megszûnt,
ezáltal jelentõs számú felnõttet és
diákot fosztottak meg ettõl az uta-
zási lehetõségtõl. A 13.18-as járat
sajnos csak Gyékényestõl közle-
kedik Barcsra, Nagykanizsa kiha-
gyásával. Nem értik, miért van na-
gyobb létjogosultsága Gyékényes-
nek, mint Nagykanizsának.

A vonat a naponta ingázó, vas-
útállomáshoz közeli munkahelye-
ken, vagy szociális okból négy,
vagy hat órában foglalkoztatott
felnõtteknek, valamint a Nagyka-
nizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium Cserháti tagintéz-
ményében tanuló diákoknak jelen-
tett gyors hazautazási lehetõséget.

Cseresnyés Péter országgyûlési
képviselõ a probléma megoldása
érdekében a lakosság közérdekû be-
jelentését továbbította Dr. Völner
Pálnak, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium Infrastruktúráért Felelõs
Államtitkárság államtitkárának, va-
lamint Guthyné Molnár Máriának,
a MÁV START Zrt. Üzleti Szerve-
zet osztályvezetõjének.

B.E.

VViisssszzaakkéérriikk
aa jjáárraattoott

A közgyûlés módosította az
épített környezet értékeinek he-
lyi védelmérõl szóló rendeletét,
és egyetértett a helyi védettségû
területnek minõsülõ MAORT-
telepet érintõ alábbi három vál-
toztatással, melyeket többek kö-
zött az ott élõk igényét figyelem-
be véve kezdeményezett Sajni Jó-
zsef önkormányzati képviselõ. 

A testület 16 igen és 2 tartózkodó
szavazattal egyetértett az ingatlan ön-
tözésére szolgáló fúrt kút bejelentés és
jegyzõi engedély után történõ elkészít-
tetésével, és terepszint alatti kialakítá-
sával. Az ingatlanon szabadtéri bur-
kolt felület, járda, terasz, legfeljebb az
ingatlan területének 5 százalékáig léte-
síthetõ. A külsõ térburkolat szürke szí-
nû kõvel, betonnal vagy natúr égetett
kerámia színével megegyezõ színû
téglával, vagy téglautánzatú kiselemes
anyagból készülhet. A Városfejleszté-
si- és Üzemeltetési Bizottság kiegészí-
tése szerint a járda színe megegyezhet
a tetõcserép színével is.

A telep alápincézett épületeinél a
pincék külsõ megközelítésére épüle-
tenként egy külsõ pincelejáró lépcsõ
és egy, legfeljebb 1,10 méter széles
külsõ pinceajtó építhetõ be utólag. Az
ilyen pincelejárat csak oldal- vagy
hátsó homlokzat mentén alakítható ki
az alábbi feltételekkel: a pincelépcsõ

járóvonala az érintett homlokzat vo-
nalával párhuzamosan, az épület mel-
lett, a homlokzattól legfeljebb 1 méter
széles sávban helyezhetõ el, és a pin-
celépcsõ támfala a terepszint fölé leg-
feljebb 10 centiméterrel emelkedhet.
A pincelejárat a támfal síkja fölé leg-
feljebb 10 centiméterrel kiemelkedõ
csapóajtóval fedhetõ le.

Az elõzményekkel kapcsolatban:
a MAORT-telep a II. világháború
idején, 1942-43-ban épült a Magyar-
Amerikai Olajipari Rt. mérnökei és
munkásai számára, egységes terv
szerint. Aháború utáni államosítással
a telep állami tulajdonba került, de
egészen a privatizációig a helyi olaj-
ipari vállalat kezelte a területet, így
az lényegében változatlan formában
megõrizte eredeti karakterét. Nagy-
kanizsa lakói mindig is nagyra érté-
kelték a MAORT-telepet, mely a vá-
ros büszkeségének és egyik látvá-
nyosságának számított, és rangnak
minõsült e különleges hangulatú
kertvárosias környezetben lakni. 

Az önkormányzat vezetése már
1992-ben, az elsõ helyi védelmi
rendeletének létrehozásakor egyedi
védelem alá helyezte a MAORT-
telep családi házait. E rendelet
1997. évi újraalkotásakor a telep te-
rületét helyi védelmi területté nyil-
vánította, és szigorú elõírásokat
hoztak az épületek és a növényzet

védelmére. Lényegében e szabályo-
zás van mindmáig hatályban. A
MAORT-telepen élõk – különösen
az új beköltözõk – részérõl idõrõl-
idõre felmerültek panaszok az építé-
si elõírások szigorúsága miatt, de az
önkormányzat az építésügyi szak-
emberek és a városvédõk álláspont-
ját is mérlegelve következetesen ki-
tartott e szabályok mellett. 

A közgyûlés 2011. október 24-ei
soros ülésén megalkotta az épített
környezet helyi védelmérõl szóló
rendeletét, mely néhány pontban mó-
dosította, pontosította a MAORT-
telepre vonatkozó szabályokat is. Az

új rendelet elfogadásával közel egy
idõben a lakosok részérõl új igények
jelentkeztek a telepet érintõ szabá-
lyok szigorának enyhítésére. 

A fõépítész véleménye a lakossági
kérelmekre: A MAORT-telep orszá-
gos viszonylatban is rendkívüli építé-
szeti és urbánus környezeti érték,
melynek megõrzése az utókor számá-
ra minden e témával foglalkozó fele-
lõsen gondolkodó szakértõ és döntés-
hozó erkölcsi kötelessége. Az, hogy e
telep hosszú évtizedeken át ilyen „ere-
deti” formában fennmaradt, az való-
ságos csoda, de mindenképpen az
olajipari vállalat hajdani felelõsen
gondolkozó vezetõinek és az ott lakók
érdeme. Az önkormányzat is idõben
felismerte a saját felelõsségét a telep
védelme ügyében, és már 1992-ben
az elsõ helyi védelmi rendelet megal-
kotásakor a telep családi házait egye-
di védelem alá, majd 1997-tõl területi
védelem alá helyezte. Ekkor mondták
ki azokat a szigorú szabályokat, me-
lyek a telep eredeti karaktere megõr-
zésének biztosítékai. Megjegyzendõ,
hogy a MAORT-telepen már az épí-
tést követõen is szigorú szabályok vo-
natkoztak az ott lakókra. Emellett a
régi lakosok jó része ma is ragaszko-
dik a hagyományos rend fenntartásá-
hoz és ellenez minden változtatást.

B.E.

MMóóddoossuulltt aazz ééppííttééssii sszzaabbáállyyzzaatt

Rendkívüli ülésén módosította
a közgyûlés az önkormányzat
Egészségügyi Alapellátási Intéz-
ményének magasabb vezetõi
megbízás ellátására beérkezõ
pályázatok véleményezésére, és
a pályázók személyes meghallga-
tására létrehozott szakmai bi-
zottság összetételét. 

Mivel Kuti Márta, az Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény Közal-
kalmazotti Tanácsának elnöke janu-
ár 30-án bejelentette, hogy összefér-
hetetlenség okán nem tud eleget
tenni a testület korábbi felkérésé-
nek, ezért egy új tagot delegált Köh-
ler Márta tanácstag személyében,
aki a delegálást elfogadta. A bizott-

ság munkájában még részt vesz
Horváth Gézáné, a Szociális és
Egészségügyi Bizottságból, vala-
mint Tóthné Födõ Gyöngyi, a Ma-
gyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara Zala Megyei Szervezeté-
nek elnöke Zalaegerszegrõl.

B.E.

ÖÖsssszzeeáálllltt aa sszzaakkmmaaii bbiizzoottttssáágg
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A Nagykanizsai Civil Ke-
rekasztal Egyesület, valamint a
munkáját támogató intézmé-
nyek, magánszemélyek 2012-es
„városzöldítõ” terveirõl tartot-
tak sajtótájékoztatót a Halis
István Városi Könyvtárban. 

„Az év civil mecénása” díjjal
2011-ben kitüntetett Rada Tamás
kertész elkészítette és ismertette
azt a növénylistát, mellyel támo-
gatja a „városzöldítõ” terveket.
Az elképzeléseket a város zöld
területeinek fenntartását végzõ
VIA Kanizsa Zrt.-vel egyeztetve
valósítják meg úgy, hogy egyet-
len forinttal se terhelje a város
költségvetését. A programban
kiemelt figyelmet kívánnak for-
dítani az oktatási intézmények –
ebben az esztendõben elsõsor-
ban az óvodák – környezeti ne-
velésének támogatására, a Kani-
zsai Dorottya Kórház parkjának
megújítására, valamint a város
egyik helyi védettségû zöld terü-
lete, a Palini Általános Iskola –
egykori grófi kastély – parkja
rehabilitációjának megkezdésé-
re. Eddig már több iskola jelezte
a részvételét. Túl nagy igény
esetén tavasszal az óvodák, míg
õsszel az általános- és középis-
kolák zöldítési programját segí-
tik a civilek. 

A kért növények iránti igényt
február 15-ig kell leadni a Köz-
ponti Rózsa Óvoda vezetõjének,
vagy Lengyák Istvánnak. 

B.E.

VVáárroosszzööllddííttõõ
tteerrvveekkrrõõllRendkívüli ülésén támogatta a

közgyûlés a város önkormányzatá-
nak projektpartnerként való rész-
vételét a „Networking in Europe:
Local Governments meet the
MDGs” címû Európai Uniós pro-
jektben (Hálózat Európában: helyi
önkormányzatok találkozója a mil-
lenniumi fejlesztési célok megva-
lósítása érdekében). A testület to-
vábbá felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a projektpartnerségi nyi-
latkozatot írja alá, és a megvalósí-
tásához szükséges 10.000 EUR
önerõt, (azaz a 2012. február 2-ai
deviza középárfolyammal számol-
va 2.935.800 forintot) szerepeltes-
se a 2012. évi költségvetés pályá-
zati önrészében.

A város önkormányzata társult
partnerként vesz részt a nemzetkö-
zi tervezetben, melynek projekt-
gazdája Bonn városa. A projektben
több európai város, mint például
Oxford, Potsdam és Villach is
részt vesz. Nagykanizsa környe-
zetvédelmi és klímavédelmi tevé-
kenységét Oxfordban illetve Pots-
damban, egy-egy nemzetközi kon-
ferencia keretében mutathatta be.
Ezen eseményen közel 10 európai
és Európán kívüli ország delegált-
jai vettek részt. Az elképzelés az
idei évben további lehetõségeket
kínál városunk szakmai tevékeny-
ségének bemutatására a külföldi
partnereink elõtt, és a kapcsolat-
építés mellett lehetõség nyílik a
külföldön már kipróbált jó gyakor-
latok megismerésére is. 2012. feb-
ruár 16-án városunk ad helyet egy
magyarországi szakemberek rész-
vételével megvalósuló mûhelyta-
lálkozónak, 2013-ban pedig a pro-

jekt nemzetközi záró konferenciá-
jának. 

A projektvezetõ Bonn városától
a napokban érkezett egy felkérés,
melynek értelmében a projektet
folytatni szeretnék, és pályázatot
kívánnak benyújtani európai uniós
támogatás elnyerésére. Bonn váro-
sa Nagykanizsának lehetõséget kí-
nált fel arra, hogy a késõbbiekben
szorosabban integrálódjon a prog-
ramba és az eddigi társult partner-
ség helyett projektpartnerséget
ajánlott fel. 

A felkérés értelmében a város
saját költségvetéssel rendelkezne a
három éves munkatervben, mely-
hez 25 százalék önerõ biztosítása
szükséges. A Nagykanizsára kal-
kulált elõzetes költségvetés hozzá-
vetõlegesen 40.000 EUR, mely a
témához kapcsolódó konferenciák,
rendezvények, szakértõi fórumok
megrendezését, kiadványok elké-
szítését, külföldi rendezvényeken
való megjelenés költségeit tartal-
mazza. A tervezett költségvetés
szükséges önereje 10.000 EUR a
projekt három évére, melynek ter-
hére elszámolhatók olyan költsé-

gek, melyek az önkormányzat
tényleges önerejét „csökkenthe-
tik”. Ilyenek például a projektben
dolgozók arányos bérei és járulé-
kai, a szükséges arányos irodabér-
let és rezsiköltségek. Ennek kere-
tében az önkormányzat tudna pél-
dául pályakezdõ gyakornokokat
alkalmazni, akik a városban hasz-
nosítanák felsõfokú végzettségü-
ket, tapasztalataikat.

Elsõ lépésben 2012. február 17-ig
kell Bonn városának, mint vezetõ
partnernek benyújtani egy projekt-
koncepciót az Európai Unió felé,
melynek már tartalmaznia kell az
egyes partnerek státuszát és a költ-
ségvetés tervezetet. Amennyiben az
EU a koncepciót megfelelõnek ta-
lálja, akkor következik a projekt
részletes kidolgozása, de ebben a
stádiumban a korábban meghatáro-
zott projektpartnerségi státuszon
változtatni már nem lehet. Nagyon
fontos, hogy ebben a stratégiai pozí-
cióban, amellyel jelenleg városunk
rendelkezik, kihasználjuk azokat a
lehetõségeket, amelyek egy olyan
folyamat részeseivé tehetik Nagy-
kanizsát, amellyel a többi magyar-
országi településhez képest behoz-
hatatlan elõnyökre tehet szert. 

B.E.

NNaaggyykkaanniizzssaa EEuurróóppáábbaann

Nagykanizsa Megyei Jogú Város az idei évben elõször ha-
gyományteremtõ szándékkal meg kívánja rendezni a Nagykanizsáról
elszármazottak köszöntését. Az esemény várhatóan 2012. június elején
kerül megrendezésre. Kérem, jelentkezzenek városunk egykori szülöt-
tei, egykori dákjai – akik jelenleg nem Nagykanizsán élnek – és
tevékenységükkel, pályafutásukkal öregbítették, öregbítik városunk
hírnevét. Illetve azon személyek jelentkezését is várjuk, akiknek
információjuk van ilyen elszármazottunkról. 

A jelentkezéseket a város facebook oldalán, illetve a
dunai.beata@nagykanizsa.hu emailcímen várjuk!

NNaaggyykkaanniizzssáárróóll eellsszzáárrmmaazzoottttaakk kköösszzöönnttééssee
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Cseresnyés Péter polgármes-
ter egy közösségi portálon tett
bejegyzését Párhuzamok cím-
mel tette közzé az elõzõ heti
számában a Kanizsa Hetilap,
melynek tartalmára szeretnék –
részben érintettség miatt – rea-
gálni.

A bejegyzésben az a párhu-
zam, mely a kormány melletti ja-
nuári Budapesten tartott de-
monstráció és a Kanizsán létre-
hozandó javítóintézet tartott fó-
rumok közé került, végtelenül
erõltetett, mondhatnám, a sze-
zont a fazonnal veti össze. A hi-
vatkozás  lényegét illetõen pedig
hamis, mivel a javítóintézet
ügyében tartott mindkét lakossá-
gi fórumon az intézetet ellenzõk
voltak jelentõs többségben. A vá-
roslakók véleményét ebben az
ügyben senki sem ismeri, ezért
nem ildomos a hangos kisebbség
v é l e m é n y n y i l v á n í t á s á n a k
aposztrofálni az ellenzõk meg-
szólalásait, a helyileg érintettek
aggodalmát, tiltakozását.

Amennyiben mégis összevetni
akarunk, akkor érdemes a neve-
lõotthon megvalósításában fel-
merült helyszínek (Sormás és
Nagykanizsa) polgármestereinek
ez ügyben tett eljárását illetõen
megtenni. Amíg a sormási falu-
vezetõ az illetékesek megkeresé-
sét követõen kikérte a képviselõ-
testület és az ott lakók vélemé-
nyét, addig városunk polgármes-
tere – mindezt mellõzve – fel-
ajánlotta a várost, mint lehetsé-
ges helyszínt. Sõt, a nyilvános-
ságra kerülése óta eltelt közel fél
év óta nem került ez a város éle-
tében jelentõs ügy a közgyûlés
elé. Bátor dolognak tartom pol-
gármesterünk bevállalását úgy,

PPáárrhhuuzzaammookk  22.. hogy még a saját többségi frakci-
ójának szavazással megerõsített
véleményét, támogatását sem bir-
tokolja.

Azért, hogy ne maradjunk pár-
huzam nélkül, eggyel szolgálha-
tok: polgármester úr pártvezérétõl
– ezt többször igazolta – nem ide-
gen az egyszemélyes döntés és le-
hetséges, hogy ezt az eljárást gon-
dolta követendõnek – mint kide-
rült, tévesen.

A cikk több tartalmi elemével
nem értek egyet, különösen nem
a jelzett (politikai, gazdasági)
indíttatású összeesküvés felem-
legetésével. A magam részérõl a
nevezett ügyben az elvárható de-
mokratikus eljárásrendet, vala-
mint a szükséges és elégséges
információ megosztását, az ügy-
ben érdekeltekkel a döntést meg-
elõzõen lefolytatott egyeztetést,
párbeszédet, valamint az ügyben
feltett kérdésekre elmaradt vá-
laszt hiányoltam, hiányolom. Ez,
valamint az érintett városrészben
lakókban jogosan meglévõ ké-
tely és félelem verte ki a biztosí-
tékot.

Azt is nehezen értem, hogy a
rendkívül csábító, több mint 2 mil-
liárd forintos beruházás és a 100
körüli munkahely a szóba jött du-
nántúli 8 helyszín közül miért nem
fontos a többi 7 (eddig anonim) te-
lepülésnek?

Polgármester Úr! Ne nézzen
senkit olyan ostobának, hogy egy
nagy értékû beruházást és nagyobb
létszámú munkahelyteremtést nem
tart fontosnak ebben a városban.
Azonban az sem járja, hogy a
„zemberek” fogadják el vélemény
és kételkedés nélkül a hatalom nél-
külük meghozott, de õket érintõ
döntését, mert ha nem, akkor...
majd lesz ejnye-bejnye, mondta a
miniszteriális. Most, 22 évvel a
rendszerváltozás után talán elvár-
ható minden szereplõtõl, hogy ha
már nem csináljuk, legalább játsz-
szunk demokráciát!

Sajni József
önkormányzati képviselõ

Újra sikerül konfliktust ki-
élezni ott, ahol egyébként nincs
konfliktus. Nézzük csak a ténye-
ket! 

Nagykanizsa 2012-re meghir-
dette a Bethlen-évet, amely terve-
ink szerint, egy olyan sorozat lesz,
amely erõsíti a belsõ kohéziót, kö-
zelebb hozza az embereket egy-
máshoz, új programokat hív életre,
másrészt számos gazdasági lehetõ-
séget kínál, amelyeket megragad-
va Nagykanizsa végre tényleg elõ-
re léphet. S nem mellékesen a
Bethlen-év hozzájárulhat a város
imázsépítéséhez, arculatának erõ-
sítéséhez, ami a gazdaságélénkí-
téshez, a befektetõvonzáshoz ma
már elengedhetetlen.

Azt hiszem, ezek olyan tervek,
olyan célok, amelyek mögé – párt-
állástól, politikai meggyõzõdéstõl
függetlenül – szinte mindenki fel-
sorakozhat. Hiszen pont az a cél,
hogy belül is erõsödjünk, erõsítsük
meg egymást, és így, közösen, po-
zitív üzeneteket küldhessünk a
külvilág felé.

Az elsõ komolyabb rendezvény
a február 11-i Bethlen-bál lesz,
amelynek nem titkolt célja –
amennyiben lesz rá a késõbbiek-
ben igény –, hogy ezzel feleleve-
nítsük a városi bálak hagyomá-
nyát. Nem közpénzbõl, hanem a

belépõjegyek árából finanszíroz-
zuk a programot, ráadásul az ön-
költségi ár feletti részt felajánljuk
jótékony célra, a kanizsai újszülöt-
tek még biztonságosabb ellátásá-
hoz szükséges eszközök vásárlásá-
ra.

Erre ismét vannak olyanok, akik
csak azért, hogy valami ellen for-
duljanak, egyfajta tiltakozó meg-
mozdulást, úgynevezett zsíros ke-
nyér partit szerveznek. Nem gon-
dolhatok másra, csak arra, hogy a
cél ismét a balhé generálása, a vá-
ros lejáratása, az ellenségkép
„gyártása” – méghozzá nagyüzemi
módon.

Erre utal, hogy a város tucatnyi
más báljához nem szerveznek tilta-
kozó akciót, így magával a mûfaj-
jal, a bállal nem lehet bajuk az öt-
letgazdáknak. Tehát nem zavarja
õket az iskolai bál, nem zavarja
õket az egyesületi, alapítványi bál,
nem zavarja õket, ha valaki, a saját
pénzén, kulturált körülmények kö-
zött szórakozik. Remélem, az ellen
sem ágálnak, hogy a bevételbõl jó-
tékony célt, gyermekeket segít-
sünk, és õszintén hiszem, hogy az
összefogás gondolata és Nagykani-
zsa fejlõdésének segítése sem „ör-
dögtõl való gondolat” a számukra.

Így hát marad a põrén politikai
érdek, a magamutogatás, az öncélú
ellenállás, mint oly’ sok más kér-
désben. Kár, hogy ebbõl a maguk
által kreált béklyóból egyesek nem
tudnak szabadulni, s a médiát is
felhasználva próbálnak ártani - ne-
mes ügyekben is. Ezt sajnálom, de
még reménykedem, hogy a zsíros
kenyér parti szervezõi inkább csat-
lakoznak a közösségteremtõ bál
résztvevõihez, s egy másik alka-
lommal akár szervezhetünk városi
zsíros kenyér partit is – közösen,
összefogva.

Cseresnyés Péter
polgármester

CCssúússzzkkaallaanndd uuttáánn

2011. december 5. A nap, ami-
kor egy 32 fõs batthyánys osztály
a tanárokkal és összes támogató-
jukkal karöltve ünnepel. Az
öröm oka nem is olyan kicsi:
megnyertük a MOL pályázatá-
nak fõdíját, a négynapos síutat
január 19-22-ig az ausztriai Ka-
rintia hófedte csúcsai között.

Már a készülõdés is nagy izgal-
mat keltett közöttünk, de csak a
buszra szállás pillanatában tudato-
sult bennünk: mi tényleg síelni
megyünk! Az ötórás út mégis rövi-

CCssaakk hheecccc??

Örömmel hívjuk és várjuk a NAGYCSOPORTOS 
ÓVODÁSOKAT családtagjaikkal együtt RENDEZVÉNYEINKRE: 

PIAR - SULI - MURI
Vidám programok – február 11. szombat, 9.30 óra.

NYÍLT TANÍTÁSI ÓRÁK
Szülõk részére – február 23. csütörtök, 9 és 10 óra.

PIAR - SULI - MURI
Játékos délelõtt – február 25. szombat, 9.30 óra.

Helyszín: Piarista Iskola (Nagykanizsa, Sugár út 11-13.)
Alsó tagozat épülete
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz. Helye Nettó kikiáltási ár Versenytárgyalások idõpontjai

Február Március Idõpont
30155/3 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 8, 22 7, 21 9:00
30155/4 Miklósfa, Iskola utca, építési telek 4.080.000 8, 22 7, 21 9:30
4372 Lazsnaki kastély, Alkotmány u. 160. 49.000.000 8, 22 7, 21 10:00
2243/1-2 Ady u. 25. szám alatti ingatlanok 22.320.000 8, 22 7, 21 10:30
3817 Csengery u. 111/B, beépítetlen terület 2.800.000 8, 22 7, 21 11:30

A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. tel.:
93/500-724. Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kérhetõ, illetve megtekinthetõ a
www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕKNEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt ."

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss aazz aalláábbbbii iinnggaattllaannookkrraa

debb lehetett, mint amennyi tény-
legesen volt, mert az érkezés pilla-
natában még nem foglalhattuk el a
szobákat. Nem mintha ez nagyon
zavart volna minket, a hó és hideg
ellenére rátaláltunk a járda köze-
pén az ingyenes wifi-szolgáltatás-
ra. De maga a szálloda sem oko-
zott csalódást: kihasználva az
energia-újrahasznosítás lehetõsé-
geit, a szórakozni vágyó emberek
– vagyis mi! – a zenélõ lépcsõtõl a
wii-játékokig mindent kipróbál-
hattunk. Volt ott energiafel-
használó bicikli, mechanikusan
felhúzható kisautó-versenypálya,
csocsó-asztal, biliárd, internet-
lehetõség stb. Ám nekünk mégis a
szauna volt a befutó, ahol a napi 5-
6 órányi síelés után egyrészt kibe-
szélhettük a napi sí-bakiáradatot,
másrészt megismerkedhettünk
más szállodavendégekkel, akik ta-
lán nem is annyira ismeretlenek…

Történt ugyanis, hogy az a bizo-
nyos két magyar vendég, akikkel a
szaunában találkoztunk, kicsit
megviccelt minket. Gondolták,
„milyen poénos, hogy nem tudják
rólunk, kik vagyunk!” És amíg mi
a fél életünket elmeséltük nekik,
õk inkognitóban maradva hallgat-
tak meg minket. Valójában MOL-
os munkatársak voltak, akiknek
feladatuk volt felügyelni, hogy a
díj jó helyre került-e. (Ez termé-
szetesen vitathatatlan!)

Bleiburg más lehetõségeket is
nyújtott számunkra. Már messzi-
rõl jól látható volt a hegy tetején
magasodó vár, ahová legdrágább
osztályfõnökünk túrázni vitt min-
ket (már megint). Számítása nem
jött be, mivel mi ahelyett, hogy ki-
fáradtunk volna, még arra is talál-
tunk magunkban energiát, hogy a
várost felfedezve „törzshelyet” ta-
láljunk magunknak. Ez olyan jó
választásnak bizonyult, hogy nem-
csak délután, de este is szívesen
ismerkedtünk a helyi „parasztbál”
szokásaival (ahol – stílusosan – a
tombola fõnyereménye egy
STIHL-fûrész volt). Ha a némettu-
dásunk cserben is hagyott minket,
a jó öreg Activity-módszerre bát-
ran támaszkodhattunk, amikor is
az ún. buliban Tankcsapda-számo-
kat kértünk a helyi DJ-tõl.

Bár mondhatnánk, hogy a többi
nap is ilyen felszabadultan és vidá-
man folyt, de el kell keserítenünk az
olvasót: ennél már csak jobb lett!
Minden egyes nap új élményeket (és
eséseket) hozott számunkra. Kezd-
jük is a síeléssel, amiért tulajdon-
képpen belevágtunk a projektbe!

(folytatás a 8. oldalon)

5.qxd  2012.02.22.  11:04  Page 7



(folytatás a 7. oldalról)
Mi, diákok oktatót is kaptunk a

kezdeti nehézségek leküzdésére,
Gergõ személyében. Bizony, õ
nem az a fajta oktató volt, aki
csak felszínesen kezeli a tanítvá-
nyait; tényleg szívén viselte,
hogy a 11.F tagjai megtanuljanak
síelni. Megesett, hogy akinek
még léc sem volt életében a lá-
bán, a síút harmadik napján már a
piros pályán találta magát! (Bár
az is megtörtént, hogy valakit
személyesen Gergõ hozott le a
hegyrõl, a hátán.) Aki pedig már
profin „nyomta”, az nemcsak az
idõjárás, de az ugratók okozta
kellemetlenségek ellenére is jól
érezte magát!

Az idõjárás igencsak változé-
konynak bizonyult. Érkezésünk
pillanatában csak elszórtan lát-
hattunk a hegycsúcsokon egy-

két fehér foltot, ám a második
napon már volt annyi hó, hogy
Gergõ egy rendkívül hosszú és
megerõltetõ bemelegítõ edzést
és oktatást tarthasson nekünk. A
harmadik napon a profik már va-
lóságos hóviharban szántották a
havat a pályákon. Így eshetett
meg – a kezdõk szerencséjére –,
hogy aki érzett magában elég
bátorságot, az oktatói kísérettel
kipróbálhatta a frissen megnyi-
tott kék pálya nyújtotta élveze-
teket.

A napok kellemesen teltek, a
korai felkelést kivéve . Ami még
örömet szerzett nekünk, az a for-
gatás volt. Ugyanis nemcsak a
Mol támogatta az utunkat, de a
VIVA TV (magával hozva a saját
sztárvendégét) péntek-szombaton
az osztály tagjaival forgatott! En-
nek következtében az osztályunk

tagjai lesznek majd láthatók két
héten keresztül a Megálló c. tévé-
mûsorban. De nemcsak rövid be-
szélgetéseket forgatott velünk a
stáb: pár tanuló lehetõséget ka-
pott, hogy Vastag Tomit, az X-
faktor volt versenyzõjét szemé-
lyesen kérdezgethesse egy interjú
keretében. Meg kell jegyezni,
hogy kérdéseinkkel nem is kímél-
tük a fiatal elõadót. Másnap, a
petzeni síterepen való forgatás al-
kalmával pedig zeneszámokat
kérhettünk a mûsorba két csúszás
között vagy a hüttében való fel-
melegedés után.

Az út jó hangulatát folyamato-
san biztosították bizonyos vicces
kedvû személyek, egy spontán
Kész átverés-show keretében.

Ám a síút, melyen a Batthyány
Lajos Gimnázium 11.F osztálya
részt vett, nem volt átverés, tény-

leg síeltünk, és ahogy az indulónk
is hangzik: Mi vagyunk a... LEG-
JOBBAK! És ez... KIRÁLY! Kö-
szönjük a... MOL-NAK!!!”

Bohár Bianka, Szalóki Fanny
11.F

A IV. Országos Farsangi
Fánkfesztivál február 18-án ke-
rül megrendezésre a Kanizsa
Centrumban a VOKE Kodály
Zoltán Mûvelõdési Ház szerve-
zésében, melynek programjait és
a tavalyihoz képesti változásait
ismertette Kámánné Szép Terézia
intézményvezetõ, Milassin Ta-
más, a Kanizsa Centrum marke-
ting-igazgatója és Rákhely Árpád
szakoktató.

– Ezen a rendezvényen a gasztro-
nómia, a turisztika és a kultúra talál-
kozik. Nagy álmunk volt, hogy ge-
nerációkat vonzzunk. A fánkfeszti-
vál egy jó lehetõség, hogy minimá-
lis ráfordítással vehessenek részt a
családok egy egész napos fergete-
ges rendezvényen – mondta az in-
tézményvezetõ. Hozzátette, hogy a
programok összeállításánál minden
generációra gondoltak. A lakossá-
gon kívül a helyi iskolákra és vállal-
kozásokra is próbáltak fókuszálni.

Eddig több mint 30 csapat jelentke-
zett. A helyi csapatokon kívül ne-
veztek Pécsrõl, Székesfehérvárról,
Dunakeszirõl, Csepelrõl, Tapolcáról
és a helyi falvakból, valamint kül-
földrõl is, Szlovéniából, Horvátor-
szágból. A III. Országos Fánkfeszti-
válnak 6-7 ezer résztvevõje volt, ezt
szeretnék überelni. Ezen kívül a ta-
valy itt felállított Guinness-rekordot
is szeretnék megdönteni, akkor 51
különbözõ fánkot készítettek egy
idõben egy helyen. Ettõl az évtõl
külön értékelik a profi és az amatõr
csapatokat, illetve helyben készített,
hozott, hagyományos és különleges
kategóriában díjazzák õket. Mivel
nagyon sikeres volt az elõzõ feszti-
vál, így azóta tagjai a Gasztronómi-
ai Fesztiválok Szövetségének,
melynek köszönhetõen könnyebb a
népszerûsítés.

Az értékelés szempontjait Rák-
hely Árpád zsûritag, a Dr. Mezõ
Ferenc – Thúry György Gimnázi-
um és Szakképzõ Iskola Thúry

György Tagintézményének szak-
oktatója mondta el. A zsûri figye-
lembe veszi az állagot, az ízeket
és a kelés fokát. A fánknak három
fõ készítési módja van, a forgács-
fánk, a kelt tésztából készült,
amely jellegzetesen a farsangi
fánk és a kevert tésztából készült,
mint például a képviselõ fánk. Az
eltérõ ízesítések különbözõ fajtá-
kat jelentenek. A töltéshez zöld-
ségféléket, húsféléket, likõröket,
tejtermékeket is használnak. For-
májukban is változatosak lehet-
nek.

V.M.

KKaanniizzssaa –– PPoossttáánnkkbbóóll 2012. február 9.8

VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2012.02.17-én 16 órakor

személyautó, motor és segédmotor 
kategóriákban

Nálunk az elméleti oktatás díja
csak 5000 Ft, 

és nincs regisztrációs díj

2012.02.14-én 16 órakor
C, D, E kategóriában 

Részletfizetés
Ingyenes 

tankönyvkölcsönzés

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános versenytár-
gyaláson értékesíti az alábbi ingatlanát:
Hrsz./Helye/Nettó kikiáltási ár/Versenytárgyalások idõpontjai
3779/17 /Csengery úti szántó / 7.500.000 Ft / február 22., március 7., 21., 11:00 óra.
A versenytárgyalás helye: NK MJV Polgármesteri Hivatala II. em. VI. iroda
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.  tel.: 93/500-724
Versenytárgyalási felhívás és részletes tájékoztatás a fenti elérhetõségeken kér-
hetõ, illetve megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlap BEFEKTETÕK-
NEK menüpont Ingatlan értékesítés alpontja alatt.

VVeerrsseennyyttáárrggyyaallááss

Vékonyított lencse AKCIÓ – 20%!
2012. február 1. - 2012. február 29.

A Nagykanizsai 
Cukorbetegek

Egyesülete
február 24-én 

(pénteken) 15.30-kor 
a Kanizsai Dorottya Kórház

tanácstermében 
klubfoglalkozást tart, 

amelyen 
Dr. Sebestyén Miklós 

fõorvos  
A cukorbetegség megelõzése

témában tart elõadást.

JJöövvõõ hhéétteenn úújjrraa ffáánnkkffeesszzttiivvááll
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2012. február 9.

A Kanizsa Fotóklub immár
harmadik esztendeje mutatko-
zik be így év elején egy közös
klubkiállítással. A mostani, feb-
ruár 15-ig látogatható. Molnár
Tibor klubvezetõvel többek kö-
zött a kiállítás ötletérõl, témájá-
ról beszélgettünk.

– Az elsõ két kiállítás kötetlen
témájú volt – kezdte a klubvezetõ.
– Ezáltal egy szabadabb, könnye-
debb anyag volt látható a falon.
Most eltértünk ettõl, ami miatt egy
kicsit tartottunk is, mivel egy kö-
tött téma és egy adott helyszín akár
egyhangú kiállítást eredményez-
het. A kockázatot azonban vállal-
tuk, amitõl izgalmasabbá vált az
elõkészület és maga a megnyitó is.
A történet 2010 tavaszán kezdõ-
dött, amikor három fotósunk ki-
ruccant Sármellékre megnézni,
hogy milyen állapotban van a lak-
tanya fotós szemmel. Nem is csa-
lódtak, hiszen mint a legtöbb meg-
szûnt laktanya, izgalmas látványt

mutatott. Ezen felbuzdulva a kö-
vetkezõ alkalommal már nagyobb
csapattal és pár modellel (nem akt)
felvértezve mentünk ismét Sár-
mellékre. Egyre jobban megismer-
tük a terepet, és más újdonságokat
is felfedeztünk. A harmadik neki-
futásra Ujhelyi Zsolt beszervezett
két aktmodellt. 

– Hogy kerül a cipõ az asztalra?
Hogy kerül az akt a romos lakta-
nyába? 

– Úgy, hogy felteszik. Úgy hogy
odaviszik. Tulajdonképpen ezzel a
párosítással egy kontraszt jött lét-
re, romos épület és a szép nõi test
között. A fotózásban az egyik leg-
nehezebb mûfaj az emberábrázo-
lás, ezen belül pedig az akt. A kiál-
lítás fõ témája nem az akt, hanem
Sármellék, pontosabban a laktanya
bemutatása volt. Az akt segítségé-
vel azonban drámaibb hatást kel-
tett a környezet. 

– Mit mutat be a kiállítás? 
– A pusztulást, melyben az akt az

állandóságot is jelképezi, mivel a
nõi test mindig is szép volt, és bíz-
zunk benne, hogy szép is marad.
Ezzel a fotóanyaggal kicsit a múltat
próbáltuk „megmenteni”. A képe-

ken szerepelnek a korszak jelképei,
jellegzetes plakátok, fali díszek. A
múltat nem szabad megtagadni,
ami megtörtént, az megtörtént. Ha
jó volt, akkor azért kell rá emlékez-
ni, ha rossz, akkor azért, hogy még
egyszer ne kövessük el azt a hibát.
Késõbb még jártunk a helyszínen
párszor fotózni modellel és a nél-
kül. Amikor szóba jött, hogy mi is
legyen az idei év kiállításának a cí-
me, akkor Horváth Zoltán vetette
fel a „Sár-Mell-Ék” címet, mellyel
automatikusan tematikussá vált a
kiállítási anyag. A készülõdéskor
ugyan féltünk attól, hogy sok lesz a
hasonló kép, mivel több fotós egy
helyszínen dolgozott, de az anyag
összeállításánál kiderült, hogy bi-
zony kevés hasonló kép született. A
falon 17 fotós 80 képe látható, ami
lehetett volna több is, de a képkere-
tek száma korlátozta a mennyisé-
get. A legtöbb fotó színes, de azért
kevés számú fekete-fehér is látható.
A megnyitót próbáltuk kicsit izgal-
masabbá tenni és egy kicsit emléke-
zetesebbet alkotni. Próbáltunk régi
relikviákat felsorakoztatni, melyek
kicsit felidézik a kor és Sármellék
hangulatát. Szovjet újság, katonai

láda, kerékpár, gázálarc, Sokol rá-
dió, karóra, hanglemez... Szovjet
újságból hajtogatott papírrepülõ-
gép, amely Sármelléket is jelképe-
zi, ami tulajdonképpen katonai re-
pülõtér volt. Az egész megnyitó
alatt hangulatvilágítás tette érde-
kessé az eseményt, ugyanis csak
két fotólámpa világított. Így a képe-
ket nem lehetett azonnal megnézni
de az egésznek volt egy kis sejtel-
messége. Lehota M János esztéta
sziporkázó szavai után Kovács
Krisztián werkfilmje volt látható,
mely az egyik sármelléki fotózást
örökítette meg zenei aláfestéssel.
Természetesen a megnyitó alatt
mozgalmi dalok szóltak a hangszó-
róból és a hagyományos pogácsa
mellett, virsli is fel volt szolgálva.
A megnyitó után természetesen már
normális fényviszonyok mellett is
feltárultak a képek.

– Más településeken is tervezik
bemutatni az anyagot? 

– Jelenleg nem tervezzük, de ha
lesz rá érdeklõdés, akkor nem zár-
kózunk el elõle – foglalta össze
Molnár Tibor klubvezetõ.

B.E.

SSáárr-MMeellll-ÉÉkk

Diákoknak rendezett beava-
tó elõadást tartottak a zala-
egerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház mûvészei a helyi Piarista
Diákszínpad mûvészeinek köz-
remûködésével a 8. osztályosok
számára. Ennek keretében a
Rómeó és Júliát adták elõ az is-
kola drámatagozatos növendé-
kei.

Fergeteges vívójelenetek. A
Medgyaszay Ház színpada kevés
is lett volna ehhez, a nézõtérbe
nyúlt ezért a játék. A közönség-

hez fizikailag is közelebb jutva. 
Is, hiszen a diákszínészek – a

másodéves drámatagozatosok és a
több éve a Piarista Diákszínpadon
játszó lányok-fiúk – korban igen-
csak közeliek a beavató foglalko-
zások nyolcadikosaihoz. Éppúgy,
mint a tizennégy évét még be nem
töltött Júliához. 

Több éve: a Kanizsa Hetilap
hírt adott már A három fa legen-
dája 2008-as elõadásáról. A
2009-es Jeanne d’Arc-jukról
(Anouilh: A pacsirta) Az ország-
nak rád van szüksége címmel.

És a tavalyi Vitéz lélek (Tamási
Áron) bemutatójukról Házépí-
tésre való idõ címmel. 

Közelebb jutva, hiszen Mihály
Péter rendezõ, mesterség-tanár
(zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház) rendre kérdéseket tett fel
a nézõknek. – Vannak ma is ilyen
fiúk? – Vannak, csak kard nélkül. –
Nemtörõdöm. – vélték Capulet-
nérõl. – Buli van. – Akkor te is
olyan Benvolio-féle bulizós vagy.
– állapította meg a Lõrinc barátot
is alakító rendezõ. 

Az erkély jelenet (Ó, Rómeó,
mért vagy te Rómeó?) bravúrja
koncentrációs feladatot is jelen-

tett a diákszínészeknek. Hiszen
megannyi Júlia és Rómeó között
osztotta szét a szöveget a rende-
zõ. Mondaton belül is zökkenõ
nélkül vették át egymástól a szót.
Ami a hallgatókat – akik mindvé-
gig feszülten figyeltek – azért
kissé meglepte. Kapkodták a fe-
jüket.

Kérdések. Kár, hogy véget ért,
maradtunk volna. A végén a né-
zõknek lehettek volna kérdéseik.
Továbbgondolásra, tovább beszél-
getésre indított a darab, hiszen,
akár mindennapjainkban, komédia

és tragédia együttélésének lehet-
tünk tanúi. 

Rozáliádat, egyetlen szerelmed,
Már elfeledted? Lám, ifjak szerel-
me Nem is a szívekbe gyúl, csak a
szemekbe. – így Lõrinc barát. Ki
ismeri ma már Rózát?  Akirõl
Rómeó azt hitte, szerelmes belé.
Lehet, mi sem elsõre találjuk meg
az igazit?

Hol vagytok, Montague és
Capulet? Lám, büntetésül gyûlöl-
ségtekért Az Ég bosszúja szere-
lemmel ölt. – Verona hercegének
zárszavára ma Csézy dala rímel:
Nem a gyûlölet, a gyávaság, csak a
szeretet az, ami visz tovább…

Beavató foglalkozások. Ugyanis
a múlt pénteki két elõadást még
kettõ követi február 13-án. Mindig
fájt a szívem, hogy a nem csekély
munka eredményét csak kevés né-
zõ, kevésszer élvezheti. A beavató
foglakozásoknak hála egyben a
drámatagozathoz is kedvet keltett
ez a csapat: Oláh Norbert, Hor-
váth Márk, Németh Ádám, Kovács
Sándor József, Mihály Péter, Nagy
Viktória, Balázs László mv., Varga
Odett, Dernánecz Daniella, Nagy
Viktória, Bogdán Veronika, Szabó
Alíz, Kereszty Ágnes, Rafael Mó-
zes. 

Köszönjük.

P.J. 
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A legutóbbi évjáratról Bussay
doktort kérdeztük, aki boraival
az egész zalai borvidéknek elis-
merést hozott. Azt tartja, hogy jó
alapanyagot kell termelni a szõ-
lõben, és azt nem szabad elronta-
ni a pincében. 

Dr. Bussay László háziorvos
Muraszemenyén, öt falu tartozik a
körzetéhez. Emellett lassan 25 éve
borász, melynek csínját-bínját
egyetemi tankönyvek és a kör-
nyékbeli gazdák segítségével auto-
didakta módon sajátította el. Ke-
reskedelmi forgalmazásban nedûi
1997-ben jelentek meg. A pincé-
szet termékei szinte minden évben
a Pannon Bormustra csúcsborai
között szerepelnek. Kiváló minõ-
ségû borok készítéséért és a zalai
borok hírnevének hazai és nemzet-
közi színtéren való megteremtésé-
ért és erõsítéséért 2006-ban õ kap-
ta meg a Zala Megye Díszpolgára
kitüntetõ címet. Olaszrizlingjét a
világ tíz legjobb rizlingbora közé
választotta – ugyanebben az évben
– a Decanter címû brit gasztronó-
miai folyóirat. 

– Mióta foglalkozik borászat-
tal?

– A legelsõ szõlõtõkéket 1988
õszén ültettük, és szép lassan min-
dig nagyobb lett a birtok. A kezde-
ti negyedhektáros terület mára már
hat és fél hektárra bõvült, amely-
hez még hozzájön 5 hektár Vör-
csökben, ahol egy barátommal kö-
zösen tevékenykedünk. Ott fur-
mint és hárslevelû terem. Itt,
Csörnyeföldön pedig olasz és raj-
nai rizling, szürkebarát, tramini,
sárga muskotály, csókaszõlõ és

Pinot Noir szõlõfajták vannak. Az
ültetvényen guyot mûvelésmódot
alkalmazunk. Ezt már a rómaiak-
nál is ismerték és egy francia orvos
propagálta az 1850-es években.
Ennek a módszernek a segítségé-
vel, amikor a tõkén egy szál vesz-
szõt hagynak meg vízszintesen,
minõséget termelhetünk. Szinte
teljesen organikus mûvelést vég-
zünk. Az érlelés és az erjesztés,
fajélesztõ és irányított erjesztés
nélkül, 1000-1200 literes tölgyfa-
hordókban történik fajtától és évjá-
rattól függõen 9 és 18 hónapig.
Természetesen mindezt a must üle-
pítése elõzi meg. Az éves termelés
közel 25-30 ezer palack. 

– Milyen a 2011-es évjárat? 
– Úgy hiszem, nincs olyan ter-

melõ, aki ne tudna dicsekedni ve-
le. Tavaly a Jóisten a tenyerén
hordozott bennünket, mert a so-
kat meg a jót pozitív korreláció-
ban, egy mondatban nagyon rit-

kán tudjuk leírni. Most le lehet,
sok is lett és jó is, nagy alkoho-
lokkal, nagyon tömör, gazdag
vastag borokkal. A szüret szep-
tember 30-tól november 8-ig ki-
tolódott, nagyon magasak voltak
a cukrok, már nem is igazán a cu-
korfokokat néztük. A sav elvesz-
tésére érzékeny fajtáknál egy bi-
zonyos cukorfok felett a savat fi-
gyeltük. Ezért szedtük le az
olaszrizlinget, a szürkebarátot és
a traminit is idõben, mert ezek
hajlamosak lelágyulni. A szüret
vége felé már elõkészítettük a sa-
ját és a dolgozók gumicsizmáit is,
hogy abba is mustot öntünk, de az
utolsó pillanatban azért elfért.
Azt, hogy mikor lesznek készen a
borok, nem tudom megmondani.
Ezt megjósolni nem lehet, nin-
csen sztereotip válasz, ugyanis
minden évjárat külön feladatokat
ad, amikre próbál megfelelni az
ember. Az idén azt tapasztalom,

hogy nagyon lassan készülnek el
a borok, nagyon tömörek, nem
akarnak tisztulni. De nem kell
sürgetni. Be tudnánk avatkozni a
természetes öntisztulásukba derí-
tõszerekkel, de ez felesleges. Aki
húsvétkor nem tud tiszta bort ten-
ni az asztalra, annak kell elgon-
dolkodnia, hogy valamit elron-
tott. Addig belefér. Az idén a bor-
hiba csak a gazda hanyagságából
adódhat.

Beszélgetésünk végén hozzátet-
te, hogy szeretne egy tévhitet el-
oszlatni. – Szinte ez az elsõ igazán
hideg napja a telünknek. Mindig
azt mondják, hogy legyen jó hideg,
mert akkor a kórokozók, az atkák,
gombabetegségek elpusztulnak.
De ez így nem igaz. Kiderítették,
hogy fagyállót kezdenek el termel-
ni és úgy mennek el télre, így nem
fagynak meg. 

Varga Mónika

A Letenyei Borbarát Hölgyek
Társasága három éve alakult. Az
összetartó közösség azóta már
számtalan rendezvényen vett
részt, öregbítve ezzel városuk
hírnevét és népszerûsítve az
egészséges és kulturált borfo-
gyasztás szokásait. A társaság
alakulásának körülményeirõl és
a jövõbeni terveikrõl kérdeztük
a vezetõt, Somogyi Andrásnét.

– Mikor alapították a társasá-
got? Honnan jött az ötlet? 

– Már régóta kapcsolatban
voltam a párom révén –, aki a
Szõlõ- és Gyümölcstermesztõk
Egyesületének tagja – a Balato-
ni Borbarát Hölgyek Egyesüle-
tének pár tagjával és mindig
kérdezték, miért nem alapítunk
Letenyén is egy hasonló társasá-
got. Az évek során csak érett

bennem a gondolat, majd 2009
áprilisában 18 hölgynek, akikrõl
úgy gondoltam társasági embe-
rek, szeretik a bort, és bizonyos
mértékig értenek is hozzá, vit-
tem ki meghívót. A meghívot-
takból kilencen eljöttek az elsõ
találkozóra, és valamennyien azt
nyilatkozták, hogy nagyon örül-
nek az ötletnek, és szívesen
részt vesznek ebben a társasági
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munkában. Majd az avatási ce-
remónia alkalmával, ünnepélyes
keretek közt elmondtuk az eskü-
szövegünket és a mottónkat,
amelyben a céljainkat fogalmaz-
tuk meg. Feladatunk elsõsorban
városunk hírnevének az öregbí-
tése, a helyi kulturális hagyomá-
nyok felelevenítése és ápolása,
valamint a Szõlõ- és Gyümölcs-
termesztõk Egyesület tevékeny-
ségének a segítése. Az eskütétel
után mindenki kapott egy em-
léklapot, amely tartalmazza az
eskü szövegét. A törzstagokhoz
azóta öten csatlakoztak, jelenleg
14-en vagyunk. Elsõ nekifutásra
egy sálat készítettünk, amelyen
egy hímzett szõlõfürt látható, és
nemrég elkészült a pelerinünk
is.

– Milyen rendezvényeken
vesznek, vettek részt?

– A társaság tagjaival a Mura
Menti Napok rendezvényén vet-
tünk részt elõször, majd a borna-
pokon árusítottuk a borkóstoló
poharakat, illetve a borbónokat.
A keszthelyi egyesülettel a kap-
csolatunk azóta is töretlen, és
minden eseményükre meghívnak
bennünket. Náluk elsõ ízben
2009-ben, a szüreti felvonuláson
voltunk, és azóta minden évben
részt veszünk ezen a hangulatos
rendezvényen. Majd a már ha-
gyománnyá vált farsangi maska-
rás felvonulásukon öregbítettük
városunk hírnevét. A tavalyi év-
ben sok szeretettel vártuk õket
egy egynapos kirándulásra, ide
Letenyére. Tettünk egy sétát vá-
rosunkban, ellátogattunk velük
Kistolmácsra, majd megcsodál-
tuk a környék panorámáját a
becsehelyi kilátóról. Saját ren-
dezvényeink helyszínét a
Letenyei Városi Könyvtár bizto-
sítja. Ezért köszönettel tartozunk
nekik. A könyvtár támogatásával
sikerült meghívnunk egy elõ-
adót, a nagyradai Cezar Pincé-
szet borászát, aki A bor és a
gasztronómia címmel a konyhá-
ban is hasznosítható dolgokról
beszélt nekünk. Szeretünk kirán-
dulni is, szinte minden tagtár-
sunk pincéjénél voltunk már. Té-
len gyalogtúrákat szervezünk a
helyi hegyhátakra, ahol az álta-
lunk sütött borkorcsolya fo-
gyasztása közben a gazdák bora-
it kóstoljuk meg. Mivel a másik
nagy feladatunk a Szõlõ- és
Gyümölcstermesztõk Egyesület
munkájának a támogatása, ezért
minden alkalommal közremûkö-
dünk a Márton napi bormustrán

és újborszentelésen, a borverse-
nyek eredményhirdetésén. Ez a
közremûködés azt jelenti, hogy
az alkalomnak megfelelõen dí-
szítjük fel a helyiséget, segítünk
megteríteni, sütünk valamit és
kiszolgáljuk a vendégeket. A
másik nagy összejövetelünk,
amely nemrég zajlott le, a Vince
napi pincejárás. Ezen a rendez-
vényen is aktív közremûködõk
voltunk. A Zalai Borút Egyesület
Letenyén tartotta 2010 májusá-
ban a zalai borásznõk tovább-
képzését. Ott is az egyesület tag-
jaival közösen fogadtuk õket.
Ekkor alakult meg a Káforka Za-
lai Borásznõk Egyesülete is. A
tótszentmártoni hegyközség ve-
zetõjének invitálására mentünk
2010 és 2011 augusztusában a
Prósza, bor és tamburafesztivál-
ra. Nagyon jól éreztük magun-
kat. Sikerült tavaly két fõvel el-
jutnunk a lendvai szüretre is a
Da Bibere Borlovagrend képvi-
selõivel. Keszthelyen az elmúlt
évben a Móri Borbarát Hölgyek
Egyesületének elnökével ismer-
kedtünk meg, akik meghívtak
bennünket a Móri Bornapokra.
Ez a kirándulás felejthetetlen él-
ményt nyújtott, hiszen az ország
szinte minden részébõl megje-
lentek a borbarátok, így ragyogó
alkalom nyílt a kapcsolatok épí-
tésére. Legutolsó programunk a
Bussay Pincészetben volt de-
cember 8-án. Nagyon jól éreztük
magunkat, köszönjük a szíves
fogadtatást.

– Mik a jövõbeni terveik?
– A szokásos éves programokon

jövõre is szeretnénk részt venni. A
fiúk egyesületét továbbra is támo-
gatjuk. A letenyei Öreghegyen lé-
võ boronapince belsejét pályázati
pénzbõl teljesen felújították, azt
kellene még csinosítani, illetve a
pince külsõ megjelenését szebbé
tenni. Felmerült bennünk az egye-
sületté válás gondolata, hiszen pá-
lyázati pénzekhez csak így lehet
hozzájutni. Ahhoz, hogy Letenye
hírét elvigyük más településre,
szükséges lenne egy zászló, illetve
logó készítése. A tavasz folyamán
kirándulást is tervezünk valame-
lyik borvidékre. Idén Szlovéniába
szeretnénk ellátogatni, ahol megis-
merkednénk Lendva nevezetessé-
geivel, majd megcsodálnánk
Dobronakon a gyönyörû orchideá-
kat, a trópusi kertet. A nap zárása-
ként egy helyi pincészet vendéglá-
tását élveznénk.

V.M.

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE ÁLTAL
ALAPÍTOTT KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk köz-
gyûlése 2012-ben is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkor-
mányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik: 
- a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti
munkásságuk során maradandót alkottak,
- tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk
életkörülményeinek javítását szolgálták,
- kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek, tevékenységükkel
Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették,
- kiemelkedõen támogatták a kisebbségek kultúrájának fejlõdését,
életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a
következõ kitüntetéseket alapította:
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kisebbségeiért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Oktatásáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Kultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Sportjáért" kitüntetõ cím
- "Paizs Ferenc Díj" közigazgatási kitüntetõ cím
- "Szekeres József Díj" az egészségügyi és szociális terület kitüntetõ címe
- "Nagykanizsa Környezetkultúrájáért" kitüntetõ cím
- "Nagykanizsa Biztonságáért" kitüntetõ cím.

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a többször módosított
18/1997.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, a Városi Könyvtárban és az önkor-
mányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu).
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím és
"Nagykanizsa Megyei Jogú Városért" kitüntetõ cím adományozásával elhunyt
személy emléke is megtisztelhetõ.
A "Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ címre a közgyûlés
tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai
székhellyel bejegyzett társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövet-
ségek, érdekképviseleti szervek, nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek
javaslatot. A többi kitüntetõ cím odaítélésére javaslatot tehetnek a város gaz-
dasági és egyéb társaságai, a Kisebbségi Önkormányzatok valamint magán-
személyek is.
Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Pol-
gármesteri Hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri portáján átvehetõk, valamint az
önkormányzat honlapjáról (www.nagykanizsa.hu/kituntetes.doc) letölthetõ
ûrlapokon részletes indoklással legkésõbb 2012. február 10-éig nyújtsák be
Cseresnyés Péter polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
Kérem, javaslataikat az indokolásokkal együtt a postai kézbesítés mellett e-
mail-en is küldjék meg a gerencser.tibor@nagykanizsa.hu címre.

Nagykanizsa, 2012. január 10.
Cseresnyés Péter polgármester

VVáárroossii kkiittüünntteettéésseekk 22001122-rree
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"SÁR-MELL-ÉK" - a Kanizsa Fotó-
klub kiállítása. 
Február 10. 21 óra LATIN-PARTY
Kubai salsa és latin táncok tanítása, latin
animációk (Waka-Waka, Bomba, Colita
stb.) és egyéb vidámságok, tánc hajnalig.
DJ Chili! Helyszín: HSMK kamarate-
rem. Belépõdíj: elõvételben: 1000 Ft,
helyszínen: 1300 Ft
Február 13. 17 óra
TAVASZI ÜLTETÉSEK, ÁTÜLTETÉ-
SEK - Elõadó: Szabó Péter kertészmérnök
Február 16. 17.30 óra
VÁLTOZTASSON A KINEZIOLÓGIA
SEGÍTSÉGÉVEL
Téma: testi és lelki problémák kezelése a
kineziológia segítségével. Elõadó: Var-
jaskériné Molnár Éva kineziológus, pe-
dagógus. A belépés díjtalan
Február 18. 10 óra
III. KANIZSAI ESKÜVÕ KIÁLLÍTÁS.
Minden, ami esküvõ... Ismét Esküvõ Kiállí-
tás lesz Nagykanizsán! A belépés díjtalan

Február 11. I. BETHLEN BÁL
Szervezõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata. További információ:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala
Február 14. 8.30-10 óra és 11-12.30 óra
RÓMEÓ ÉS JÚLIA BEAVATÓ SZÍN-
HÁZ - Középiskolások számára
A Piarista Diákszínpad és Hevesi Sándor
Színház mûvészeinek közremûködésével
A belépés díjtalan. Igény szerint további
elõadások idõpont egyeztetésével. Infor-
máció: 0693/510-011, 0630/206-2908
Február 14. 18-19 óra
AEROBIC MINDENKINEK
Alakformálás súlyzóval, felszabadultan
és jó hangulatban korhatár nélkül
További információ: Balogh Tímea
sminkes-kozmetikus, aerobic edzõ, 06
/30-342-0049, timea0506@gmail.com 
Február 15. 10-16 óra
PEDAGÓGIAI KONFERENCIA
Február 17. 20 óra
PUNNANY MASSIF KONCERT
Belépõdíj: 1300 és 1600 Ft

"TÛNÕDÉSEK" - Z. SOÓS ISTVÁN
KIÁLLÍTÁSA
INDIAVÉGTELEN ÚTJAI - Kiállítás Sass
Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet 1938-
1950 között Indiában festett alkotásaiból. 
Február 17. 18 óra
A BARTÓK CONSORT KONCERTJE
Angol reneszánsz és német barokk mûvek
gamba-zenekarra és csembalóra. Mûvésze-
ti vezetõ: Dinyés Soma. Közremûködik:
Balázs Júlia, ének. A Bartók Consort a bu-
dapesti Bartók konzervatórium növendéke-
ibõl alakult gamba-zenekar. Játékuk üde
színfoltja a magyar régi zenei életnek.

A PARADICSOMOK MEGHÓDÍTÁSA
Gyõrfy András kiállítása
Megtekinthetõ: február 29-ig

Február 11. 10.30 óra
DR. FÜLÖP GYÖRGY: ÉLETEM
LÉPCSÕI - könyvbemutató

A Valentin-napot világszerte
ünneplik. Néhányan szeretteiket
és szerelmüket ezen a napon
meglepik kis ajándékokkal, ked-
ves üzenetekkel, de vannak olya-
nok is, akik csak kizárólag a sze-
relmesek ünnepének tartják, na
meg persze olyan réteg is, akik
egyáltalán nem ajándékoznak,
mondvacsinált ünnepnek vélik.
De hazánkban mióta is tartják
ezt a napot?

Az újonnan felvett angolszász
eredetû szokás az 1990-es évek
elején szivárgott be hazánkba, és
épült be ünnepeink közé. Azon-
ban nem teljesen igaz az az állí-
tás, hogy mondvacsinált ünnep,
ugyanis Szent Bálint legendái
hazánkban is ismertek voltak. A
nálunk ismert Bálint-nap egy né-
metországi püspök nevéhez köt-
hetõ, akirõl eredetileg január 7-
én emlékeztek meg. Az õ segítsé-
gét elsõsorban az epilepsziások
kérték, 1997-tõl ez a nap az eb-

ben a betegségben szenvedõk vi-
lágnapja is. Az õ alakja fonódott
késõbb össze a vértanú Terni
püspökével, Szent Bálintéval, aki
a 14. században élt, és a legenda
szerint a keresztény szokások
szerint megeskette a szerelmese-
ket és köztük a katonákat is,
akiknek a császári parancs sze-
rint nem lett volna szabad háza-
sodniuk. A friss házasoknak kert-
je virágait adta ajándékba. Hite
miatt végeztették ki II. Claudius
császár idején február 14-én. Mi-
elõtt kivégezték küldött lányának
egy üzenetet, melyet így írt alá: „
A Te Bálintod.” Ez a Bálint-napi
üzenetküldés leggyakoribb ma-
gyarázata. Azonban az angol név
közvetlen átvételével a vallási
eredete Magyarországon elhomá-
lyosult. 

Ehhez a naphoz különbözõ ma-
gyar szerelmi babonák is kötõd-
tek, melyek elsõsorban a fiatal lá-
nyoknak szóltak és fõleg faluhe-
lyen alkalmazták. Az egyik sze-

rint, ha kilencmagú almát eszel,
és magjait észrevétlenül a kisze-
melt férfi zsebébe szórod, garan-
táltan beléd fog szeretni. Tehát
voltak nekünk ehhez a naphoz kö-
tõdõ hagyományaink, de az idõk
során feledésbe merültek. Nálunk
inkább csak a szerelmespárok
ajándékozzák meg egymást, míg
Amerikában ez a nap a szeretet
ünnepe, az emberek a párjukon
kívül családtagjaikat, barátaikat,
kollégáikat egyaránt meglepik. A
nap népszerûsége a virágkereske-
déseknek és különösen az ezt
szolgáló reklámoknak köszönhe-
tõen nõtt meg. 

Február 14-én mindenki tegyen
belátása szerint. Ha úgy gondolja,
lepje meg kedvesét egy gyertyafé-
nyes vacsorával, vagy csokoládé-
val, virággal, de ha nem érzi fon-
tosnak, feledkezzen meg róla.
Azonban azt lényeges lenne
eszünkbe tartani, hogy ne csak
ezen a napon mutassuk ki a nekünk
fontos embereknek a szeretetünket,
hanem az év minden napján.

V.M.
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Horoszkóp

Akorai sötétedés, a hosszú, téli esték kiváló al-
kalmat nyújtnak az álmodozásra. Csak élvezze
az életet, és ne hagyja ki a természet által nyúj-
tott örömteli eseményeket. Szaladgáljon egy
nagyot a hóesésben, vagy menjen szánkózni.

Ha még nem találkozott a nagy Õ-vel, eb-
ben a hónapban nem valószínû, hogy ösz-
szefutnak. Hogyha párkapcsolatban él, ezek
a hetek kiváló alkalmat nyújtanak az össze-
bújásra, barátságos beszélgetésekre.

Csendes téli estékre számíthat, és kedvezõtlen
anyagi kiadás sem veszélyezteti. A kiadós va-
sárnapi ebéd után nem tesz jót egészségének a
lustálkodás. Helyette mozogjon inkább, lepje
meg párját egy mosolygós arcú hóemberrel.

Érzelmi életében szerencsés idõszakra számít-
hat, egy idõ után azonban el kell döntenie, mit
is vár a szerelemtõl. Üzleti tevékenységének is
kedvez a szerencse, ennek ellenére egyelõre ta-
karítsa meg a pénzét, és várjon a befektetéssel.

A csillagok szerint egy farsangi álarcos
bálban rátalálhat önre az igazi szerelem.
Ne törõdjön az irigykedõ ismerõseivel, él-
vezze az életet. Ha netán súlyproblémái
vannak, csak gyalogoljon sokat a hóban.

Meghitt, harmonikus kapcsolatban töltheti pár-
jával a februári estéket. Még a rádiót sem kell
bekapcsolniuk a hétvégén, a hópelyhek tánca
pótol minden meditációs zenét. Nagyobb befek-
tetésen most ne törjék a fejüket, pihenjenek.

Ismerõsei boldogságát látva, mostanában egy-
re gyakrabban jut eszébe a házasság gondola-
ta. A hiányzó anyagiak ne tántorítsák el elkép-
zeléseitõl, csak nyugodtan álmodozzon to-
vább. Az idegesítõ helyzeteket pedig kerülje el.

Bármi jó megtörténhet önnel a napokban. A
karrierje építgetése helyett adja át magát a téli
sportok örömének. Szervezzen például szán-
kó partit a Csó-tónál. Aki hamarabb fölhúzza
a szánkót a kilátótoronyhoz, az lesz a gyõztes.

Úgy tûnik, kitart az álmai mellett, keresi tovább
a párját. Munkájához most mozgással keressen
energiát. Bemelegítésként megteszi a hólapáto-
lás is a ház körül, s utána jöhet a jól megérde-
melt zsíros kenyér kiskanizsai lilahagymával.

Haladjon kitartóan a céljai felé. Ne enged-
je, hogy az ígéretesnek tûnõ, régóta vágyott
románc csak úgy köddé váljon. A február-
ban felmerülõ anyagi problémáit ne oldja
meg egyedül, kérjen segítséget. 

Lehet, hogy a farsang az oka mindennek.
Gondolatai csak egy személy körül forognak,
feledve a hófúvást és a hólapátolás teendõit.
Ügyeljen arra, hogy a romantikus téli esték
hangulata minél tovább megmaradjon.

Szép és harmonikus napokra számíthat. Ag-
godalomra nem lesz semmi oka, sõt fogyó-
kúráznia sem kell. Ha nincs kedve kilépni a
hóesésbe, szervezzen otthon fánkfesztivált,
s a zsûrizéshez hívja meg barátaikat. 

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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Nk Király u. 6. szám alatt 55

m2-es, Mészáros Lázár u. 1. szám
alatt 43 m2-es saroküzlet kiadó
vagy eladó, vagy kanizsai,
zalakarosi ingatlanra cserélhetõ.
Tel.: 0693/313-271, 0630/2044-
556 (7478K)

Eladó Zákányban háromszobás,
jó állapotú családi ház gázfûtéssel,
cserépkályhákkal, nagy szuterén-
nel (70 m2). Érd.: 0630/392-2068
(7485K)

Matematikából érettségire fel-
készítést vállal középiskolai szak-
tanár. Tel.: 0693/312-744 (7484K)

Nk-án és környékén vásárolnék
Herendi, Zsolnay, porcelánt,

bronz- és réz dísztárgyakat. Érd.:
Nagykanizsa, 0630/332-8422
(7481K)

Nagyteljesítményû, hordozha-
tó, vadonatúj háztartási gõztisztító
(Modell: SC-23840) eladó. Érd.:
0693/315-559 (este) (7486K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2012. február 9.14

Február 14. (kedd) 
10:00-12:00 óra 
Magyar Vöröskereszt, (Sugár u. 28.)
Február 14. (kedd) 
13:30-16:30 óra Pannon Egyetem 
Kollégiuma (Zárda u. 2.)
Február 16. (csütörtök) 
10:00-13:00 óra Zalakaros, 
Mûvelõdési Ház
Február 16. (csütörtök) 
14:30-16:00 óra
Pölöskefõ, Faluház

Véradás

Egyesített Szociális Intézmény Nagykanizsa  felvételt hirdet  az alábbi
munkakörök betöltésére:
1 fõt gondozó munkakörbe szociális végzettséggel,
1 fõt ápoló munkakörbe  szociális-egészségügyi végzettséggel.  
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajz, és bizonyítvány másolatának az
Egyesített Szociális Intézmény 8800 Nagykanizsa, Teleki út 19/B. címre
történõ megküldésével lehet. Telefonos elérhetõséget kérjük megadni.
Jelentkezési határidõ: 2012. február   13.  

ÁÁlllláásshhiirrddeettééss

A Kanizsai Vadmacskák SE
Amatõr nõi NB-s kosárlabda
csapata az FTC II ellen még ta-
valyról elmaradt bajnokiját ját-
szotta le a fõvárosban.

A szoros kezdés után a második
negyed közepétõl feljavult táma-
dójátékukkal fokozatosan elhúztak
a kanizsaiak és magabiztos gyõ-
zelmet arattak.

FTC II (4.) – Kanizsai Vad-
macskák SE (1.) 60-79 (12-17,
18-26, 12-25, 18-11)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a 6.
fordulóból. Budapest, 50 nézõ. Ve-
zette: Menyhárt, Vághy. Kanizsa: Fe-
kete Cs. (22/9), Fuisz V. (28/12),
Olasz A. (2), Jurkó (9), Jagarics (4).
Csere: Hegyi, Kiss V. (12), Oros, Raj-
kai, Simon. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Szorosan kezdõdött a találkozó,
s a negyed végén Jurkó Noémi
négy pontjával lett öt pontos elõ-
nyük a kanizsaiaknak. A második
tíz perc közepétõl feljavult Fuisz
Viktoriáék támadójátéka és pontos
távoli dobásaikkal 15 pont különb-
ség alakult ki a két együttes között.

Fordulás után továbbra is kon-
centráltan vezették támadásaikat
Gábor Erzsébet tanítványai és a
harmadik negyed elején hengerlõ,
14-2 eredményükkel már huszon-
három volt a nagykanizsai elõny.
A záró felvonásban mindkét tré-
ner sokat cserélt, játéklehetõséget
kaphattak az addig kevés idõt pá-
lyán töltõ játékosok is.

A hétközi FTC II elleni bajnoki
mérkõzése után vasárnap ismét
idegenben lépett pályára a Tatai
SE ellen a KVSE.

Tatai SE (8.) – Kanizsai Vad-
macskák SE (1.) 72-92 (16-32,
12-14, 22-22, 22-24)

Amatõr nõi NB Nyugati csoport
kosárlabda-mérkõzés, találkozó a
11. fordulóból. Tata, 50 nézõ. Kani-
zsa: Fekete Cs. (27/12), Fuisz V.
(18/6), Olasz A. (2), Jagarics (6),
Jurkó (11). Csere: Kiss V. (20), He-
gyi (5/3), Oros, Rajkai (3), Simon
V., Nagy D. Edzõ: Gábor Erzsébet.

Tompán, dekoncentráltan kezd-
ték a mérkõzést a vendégek, de az-
tán egészpályás védekezésükkel
sikerült megzavarniuk ellenfelü-
ket. A megszerzett labdákból
gyors kosarakat tudtak elérni, nem
véletlen, hogy a találkozó ezen
szakaszában egy 22-3-as ered-
ményt is tudtak produkálni.

A második negyedet is jól indí-
tották Jurkó Noémiék, pontos do-
básaikkal már 23 pont is volt a kü-
lönbség a két együttes között, de
ezt a negyed végére azért a hazai-
ak valamennyivel csökkentették.

Fordulás után határozottan visz-
szaesett a Vadmacskák játéka, véde-
kezési hibáikat ki is használták a ta-
taiak. Ugyan vezetésük veszélyben
nem forgott, de ebben a periódusban
ismét lagymatag kosárlabdát mutat-
tak be Gábor Erzsébet tanítványai.

A befejezõ tíz perc derekán az-
tán ismét jóval 20 pont fölé kú-
szott a különbség a mérkõzõ felek
között, és ezen a vendéglátóknak
már csak kozmetikáznia sikerült a
meccs végéig.

Gábor Erzsébet: „Ezen a mér-
kõzésen egy elsõ negyedbeli 5
perc kiváló játéka is elég volt a
gyõzelemhez.”

Aztán következhetett a nagyka-
nizsaiak kupamérkõzése.

Kanizsai Vadmacskák SE –
UNI SEAT Gyõr 34-115 (8-31, 3-
27, 9-28, 14-29)

Nõ kosárlabda Magyar Kupa,
nyolcaddöntõ. Nagykanizsa, 50 né-
zõ. Vezette: Németh Cs., Horváth
A., Szalai. Kanizsa: Fekete Cs. (1),
Fuisz V. (22/3), Hegyi (4), Jurkó (2),
Jagarics. Csere: Kiss V. (2), Oros,
Olasz A. (3/3), Simon V., Rajkai,
Nagy Dóra II. Edzõ: Gábor Erzsé-
bet. Gyõr: Õri (17/6), Simon Zs.
(16), Rasheed (10), Fürtös (9/3),
Nagy-Bujdosó (8). Csere: Laklóth
(17/6), Nagy Dóra I. (10), Ciglar
(11/3), Vincze (10), Hollingsworth
(7). Vezetõedzõ: Fûzy Ákos.

Fuisz Viktória – Gyõr 8-31 – az el-
sõ negyedben akár úgy is jegyezhet-
tük volna a nõi kosárlabda Magyar
Kupa nagykanizsai nyolcaddön-
tõjének párosítását, mivel a házigaz-
dák részérõl csak az utánpótlás válo-
gatott kosaras tudott pontokat szerez-
ni. A „párharc” kitartott egészen a
második játékrész hetedik percéig, de
akkor már az Euroliga résztvevõ
zöld-fehérek igencsak messze jártak
vendéglátóiktól. A javarészt utánpót-
láskorú játékosokkal felálló dél-zalai
együttes bizony komoly leckét kapott
a harmadik negyedtõl idõnként már
ki-kiengedõ gyõriektõl, s a vendégek
roppant biztosan múlták felül a máso-
dik vonal Nyugati csoportjának ve-
retlen listavezetõjét – egyben tovább
is lépve a kupa küzdelmeiben.

P.L.

AA kkuuppaa aazzéérrtt mmááss kkáávvééhháázz
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A hétvégén rendezték hagyo-
mányteremtõ szándékkal a talán
tucatnevûnek tûnõ, mégis picit
tán egyedi Kanizsa Kupa Terem-
labdarúgó Tornát húsz csapat
részvételével, melyen végül a
Channel együttese lett a legjobb.

A túlnyomórészt nagykanizsai
legénységeket felvonultató kétna-
pos mérkõzésdömpingnek azért
voltak érdekességei, kezdve az-
zal, hogy a nevezési listán volt
tótszentmártoni és molnári le-
génység is, de a Csõcselék bri-
gádja például csinos Zete-
pólóban feszített...

Aztán persze nem csupán az
egyenes ágon, de a Tisztelet Kupa
küzdelmeiben is nagyot csatáztak

a gárdák a Zsigmondy-, illetve
Russay-csarnokban (is), így hiába
volt azért a némi hiányérzet – hogy
a mezõny akár népesebb is lehetett
volna –, a parkettán ez egyáltalán
nem zavarta a labdarúgókat.
Ugyanakkor abban is biztosak le-
hetünk, NB I-es, vagy NB II-es
gárdák elöljáróinak, szakvezetõi-
nek ilyen tornák esetében jó né-
hány alkalommal a haja áll(na) ég-
nek – a nagykanizsai tornán egy
kényes szituáció után például a
ZTE-hez frissiben visszarendelt
Vittman Ádám (Channel) tapogatta
fájdalmasan térdét...

A négy közé végül a Channel,
a Dunántúli Postás SE, a Csõ-
cselék, valamint a Timberland
került. Elõbbi kettõ csatározásá-
ból a Channel (1-0) jutott a finá-
léba, míg a Csõcselék-Timber-
land találkozó 2-0-s kék-fehér
sikert hozott. A harmadik he-
lyért aztán DPSE – Timberland
3-0, míg a – szó szerint – értékes
elsõ helyrõl döntõ Channel –
Csõcselék párosításon 2-0 lett a
végeredmény.

A torna legjobb játékosának a
Channelbõl Marko Basarát (ké-
pünkön az egyik bosznia-hercego-
vinai klub mezében) választották,
s a szerb labdarúgó örömmel kons-
tatálta egyben saját sikerét is – fõ-
képp azok után, hogy az egyik
szervezõ, Lánczos Attila (akinek
ekkor jól jött korábbi négyéves
perlaki (Prelog) légióskodása is

Horvátországban...) „najbolji
igrac" titulussal köszönthette a fut-
ballistát...

– Amikor otthon is adódik rá le-
hetõség, szívesen játszom terem-
ben – így a 28 esztendõs, egykor
Partizan-nevelésû futballista. –
Persze, sok függött attól is eddigi
pályafutásom során, hogy milyen
szinten játszhattam, de most, hogy
Ausztriában futballozom, erre is
volt itt alkalmam Nagykanizsán.

Jegyezzük meg, a transfermarkt
mértékadó számai szerint 50 ezer
angol fontot érõ bokákat kocogta-
tott az, aki épp szabálytalankodott
a szembõl érkezõ délszláv játékos-
sal szemben...

A Tisztelet Kupa ágán a 3. he-
lyért: Curacao – Tintahal 3-1, majd
a döntõben Viktória – Hidrofilt 2-
0.

I. Kanizsa Kupa Teremlabdarú-
gó Torna 2012. Döntõ: Channel –
Csõcselék FC 2-0. A 3. helyért:
Dunántúli Postás SE – Timberland
3-0. A végeredmény: 1. Channel,
2. Csõcselék FC, 3. DPSE, 4. Tim-
berland. A torna legjobb játékosa:
Marko Basara (Channel). A leg-
jobb kapus: Pesti Lajos (Csõcselék
FC). Gólkirályok: Nagy Gergõ
(Channel) és Babati Benjamin
(Csõcselék) 7-7 góllal. Tisztelet
Kupa, döntõ: Viktória SC – Hidro-
filt 2-0; a 3. helyért: Curacao –
Tintahal 3-1.

P.L.

AAzz II.. KKaanniizzssaa KKuuppaa kkuurriióózzuummaa:: 
sszzeerrbb lleetttt aa lleeggjjoobbbb ffuuttbbaalllliissttaa A Nemzetközi Táncszövetség

(IDF) világbajnokságára kvalifi-
káló sorozatnak a második ma-
gyar állomása volt az a nagyka-
nizsai verseny, melyet a HSMK-
ban rendeztek. A mintegy 300
versenyzõt felvonultató modern-
táncos mezõny négy korosztály-
ban versengett egymással négy
kategóriában.

A 12 klub versenyzõi között ott
voltak a kanizsai egységek, a
Szan-Dia Fitness SC, a Honvéd
Kaszinó SZKES Modern Tánccso-
portjának képviselõi is. A szerve-
zésben kiemelt szerepet betöltõ
Szan-Dia 115, míg a SZKES 50
versenyzõvel szerepelt a dél-zalai
versenyen, s elõbbiek végül 11
aranyat, 5 ezüstöt, 3 bronzot sze-
reztek, míg a SZKES 7 elsõséget
és egy második helyet szerzett.

Az IDF világbajnokságot Angli-
ában rendezik májusban.

DDééll-zzaallaaii vváállooggaattóónn
vvaannnnaakk ttúúll

Tovább folytatódik a senior
labdarúgók számára kiírt baj-
noki sorozat, igaz, ezúttal rend-
hagyó módon, hiszen a kanizsai
„régió” már nemzetközi tornát
kíván tetõ alá hozni.

Az MLSZ égisze alatt mûködõ
sorozat a hivatalos információk sze-
rint elõször fogadhat külföldi csapa-
tokat, melyeknek tagjai (a szabá-
lyoknak megfelelõen) 58 év feletti
focisták.

A program koordinátorától, He-
lyes Klárától megtudtuk, február
25-én Nagykanizsán a házigazdák
csapata mellett a Kaposvár, Lenti,
Zalaegerszeg is az indulók között
lehet, nemzetközi „mércéjét” pe-
dig a szlovéniai Lendva, illetve
elsõként a horvát Gorican gárdája
jelentette volna. Nos, a legújabb
verzió alapján a horvátokat válta-
ná ki a Ljubljana és a szerbiai
Belgrád együttese. Utóbbi két le-
génység tagjai ugyanis abban az
idõpontban éppen a közeli szlo-
vén gyógyfürdõkben vannak „elõ-
jegyezve”, s ha már ott vannak, a
kanizsai tornára is szívesen átruc-
cannának...

Idõközben az is eldõlt, hogy a
sportesemény a Délzalai Vízmû
Nemzetközi Veterán Labdarúgó
Torna nevet viselheti.

BBeellggrrááddii eeggyyüütttteess
iiss éérrkkeezzhheett

Statisztika PSC (6.) – Tompa
Ingatlanforgalmi Kft.-Kanizsa
Sörgyár SE (7.) 6:4. Nõi Extra li-
ga asztalitenisz-mérkõzés, találko-
zó a 13. fordulóból. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Kakuszi, Hepke - Csáki, Németh
Á. 2:3, Kakuszi - Csáki 2:3, Bándó
- Németh 3:2, Hepke - Ch. Carey
3:0, Kakuszi - Németh 3:2, Hepke
- Csáki 0:3, Bándó - Carey 1:3,
Hepke - Németh 3:2, Kakuszi -
Carey 3:0, Bándó - Csáki 3:1

Balszerencsés vereséget szenve-
dett a kanizsai csapat. A mérkõzés jól
indult számukra, hiszen nagy csatá-
ban nyert a Csáki Rita – Németh Ág-
nes páros, majd az elsõ mérkõzésen

ugyanolyan szoros mérkõzésen Csá-
ki. Németh nagyon szoros mérkõzé-
sen aztán kikapott Bándótól, majd
Charlotte Carey Hepkétõl.

Ezután jött Németh váratlan rosszul-
léte. Utána összeszedte ugyan magát,
de azt követõen már csak két – szoros –
2:3-as vereség tellett tõle. Hiába játszott
Csáki remekül és Carey is hozta a tõle
elvárt gyõzelmet, Németh gyõzelmei
nélkül az idegenbeli bravúr elmaradt.

Jakabfi Imre: „Csáki Rita ezen
a mérkõzésen játszott talán a leg-
jobban, Charlotte Carey viszont
egy kicsit fáradtan és a kelleténél
idegesebben. A csapat erejét jelzi,
hogy így is nagyon közel voltunk a
döntetlenhez.esebben játszott.”

Postás SE I (2.) – Tompa Ingat-
lan-Kanizsa Sörgyár SE (7.) 10:0.
Nõi Extra liga asztalitenisz-mér-
kõzés, találkozó a 11. fordulóból.
Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Braun, Kertai - Csáki, Németh Á.
3:0, Nagyváradi - Újházi 3:0, Var-
ga - Németh 3:1, Kertai - Csáki
3:0, Nagyváradi - Németh 3:1,
Kertai - Újházi 3:0, Varga - Csáki
3:0, Kertai - Németh 3:2, Nagyvá-
radi - Csáki 3:2, Varga - Újházi 3:0

A bajnokság egyik topcsapatával
szemben a végeredmény ellenére
voltak szorosabb párharcok is.  

P.L.

PPoonntt nnééllkküüllii ffõõvváárroossii aasszzttaalliitteenniisszz-ttúúrráákk
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MMeegghhíívvóó
A Hevesi Sándor Általános Iskola minden kedves érdek-

lõdõ szülõt és gyermeket szeretettel vár 2012. február 18-án
9.00-12.00 óráig tartandó nyílt délelõttjére.

PPrrooggrraammuunnkk::
☺ Rajzpályázat eredményhirdetése az aulában 9.00 óra
Iskolánkat bemutatják: néptáncosaink, táncosaink, színjátszó csopor-
tunk, tornászaink
☺ Játszóház az ovisoknak. Gyöngyfûzés, kézmûves foglalkozás,
arcfestés, tornatermi játékok
☺ Beszélgetés, ismerkedés a tanító nénikkel
☺Meglepetés: Napsugár együttes mûsora

Szeretettel várunk mindenkit!

Mintegy 85 millió forint kárt
okozott nagykanizsai munkálta-
tójának az a stratégiai beszerzõ-
ként dolgozó nõ, akit három tár-
sával együtt börtönre, valamint
az elcsalt összegnek megfelelõ
kártérítés megfizetésére ítélt hét-
fõn nem jogerõsen a Zalaeger-
szegi Törvényszék.

A svájci központú Honeywell
Kft. nagykanizsai üzemében dol-
gozó Tóth Katalin egy vendéglátós
ismerõsével állapodott meg gáz-
ipari készülékek mérésének elvég-
zésérõl, kollégája pedig egy gyõri
számítástechnikai céget szerszám-
karbantartásra szóló fiktív szerzõ-
dés megkötésére biztatott.

Az egy év és két és fél év közöt-
ti börtönbüntetésekre ítélt vádlot-
taknak nemcsak az eltüntetett 85
millió forintot és annak kamatát
kell kártérítésként megfizetniük,
hanem hármukat foglalkozásuktól
is örökre eltiltották.

A bûncselekmény még 2007-ben
történt, amikor az elsõrendû vádlott
a cégnél dolgozott, és mint a bíróság

megállapította, azt használta ki,
hogy a beszerzéseket, a teljesítések
igazolását és a kifizetések jóváha-
gyását is ellenõrzés nélkül végez-
hette. Vendéglátós ismerõsével, a
másodrendûként elítélt Kánnár Atti-
lával így tudott több mint 61 millió
forint értékben fiktív szerzõdést köt-
ni gáztechnikai készülékek mérésé-
re, holott a vállalkozónak sem esz-
köze, sem szakértelme nem volt
ilyesfajta munkákhoz.

A vendéglátós egy másik cég –
amelynek kültagja volt – közbeikta-
tásával ugyancsak fiktív számlákat
könyvelt el, így több mint 10 millió
forint általános forgalmi adót is
megpróbált visszaigényelni, de az
adóhatóság ellenõrzésén elbukott.

A harmadrendû vádlott Vagdalt
Lászlónét, a gyõri székhelyû infor-
matikai vállalkozás résztvevõjét a
negyedrendû vádlott Csicsai Béla – a
Honeywell másik stratégiai beszer-
zõje – biztatta szerzõdéskötésre. Az
el nem végzett szerszám-karbantar-
tási munkákért összesen 23 millió fo-
rintot vett fel az asszony, és több
mint 13 milliót adott át felbujtójának.

A Zalaegerszegi Törvényszék el-
sõfokú, a bejelentett fellebbezések
miatt nem jogerõs ítélete szerint
Tóth Katalin kétéves börtönbünte-
tést kapott folytatólagosan, társ-
tettesként elkövetett csalás és ma-
gánokirat-hamisítás miatt, a beszer-
zõi munkakör betöltésétõl pedig
egész életére eltiltották. Kánnár At-
tila két és fél év börtönbüntetést ka-
pott folytatólagosan, társtettesként
elkövetett csalás, továbbá adócsalás
miatt, és a bíróság azt is megtiltotta,
hogy gazdasági társaságban valaha
tisztséget viseljen.

Aharmadrendû vádlott egy év, négy
évre felfüggesztett börtönbüntetést ka-
pott folytatólagosan, szintén társtet-

tesként elkövetett csalás és magánok-
irat-hamisítás miatt, és õ sem lehet töb-
bé vezetõ tisztségviselõje gazdasági
társaságnak. A negyedrendû vádlottat
egy év és nyolc hónap börtönre ítélték
felbujtóként elkövetett csalások és ma-
gánokirat-hamisítások miatt.

Az ítélet majdani jogerõre emel-
kedése után a vádlottaknak együt-
tesen 84,4 millió forintot és annak
2007 óta számított kamatát kell
megfizetniük a Honeywell számá-
ra, és szintén nekik kell megfizet-
niük ezzel összefüggésben a csak-
nem hárommillió forintra rúgó bí-
rósági eljárási illetéket is.

MTI – Kanizsa

BBöörrttöönn eellssõõffookkoonn:: TTóótthh,, KKáánnnnáárr,, VVaaggddaallttnnéé ééss CCssiiccssaaii
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