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án reggel, 5 óra 38 perckor látta
meg a napvilágot 2650 gramm
súllyal és 53 centivel a Kanizsai
Dorottya Kórház szülészetén. A
„2013. év elsõ nagykanizsai új-
szülöttje” cím ifjú birtokosát és
édesanyját, Sinkovics Tímeát, a
város önkormányzata nevében
Cseresnyés Péter polgármester
emléklappal és vásárlási utal-
vánnyal köszöntötte.

Ügyes volt Mira, hiszen amint
beértek a kórházba, hamarosan
meg is örvendeztette érkezésével a
szüleit. Anyuka és babája jól van-
nak, s már haza is mehettek

Kazanlak körúti otthonukba, ahol
az elsõ osztályos Dániel és édesap-
ja már türelmetlenül várta õket.

B.E.

MMiirraa 
aazz éévv eellssõõ 
bbaabbáájjaa

Új magyar rekordként egy
több mint négy kilométer hosszú
karácsonyi láncfüzér készült
Nagykanizsán, sokszorosan meg-
haladva az eddigi csúcstartót.

Sebestyén István, a magyar re-
kord hitelesítõje csütörtökön az
MTI-nek elmondta, 2004-ben Bu-
dapesten állították fel az eddigi re-
kordot, 218 méteres hosszúsággal.
A mostani nagykanizsai csúcsdön-
tõk jócskán felülmúlták a nyolc
évvel ezelõtti eredményt, miután

4330 méter hosszúságú egybefüg-
gõ papírfüzért sikerült megalkotni.

A helyi Kulcs Egyesület ötleté-
nek megvalósításában fiatalok és
idõsek százai vettek részt, a nagyka-
nizsai iskolákban, óvodákban, de
még a könyvtárban is napokon ke-
resztül készültek a papírkarikák és
az azokból alkotott láncok. Csütör-
tök délután hatalmas dobozokban
érkezett meg a forgalom elõl lezárt
Erzsébet térre a számtalan füzérda-
rab, ezeket a helyszínen több mint
három óra alatt illesztették össze,

majd hosszú sorokban egymás mel-
lé kiterítve mérték le a négy kilomé-
tert is meghaladó hosszúságot.

A karácsonyi láncreakció elnevezé-
sû akciót a kapcsolat, közösség, szere-
tet jegyében hirdették meg az egyesü-
let tagjai. A karácsonyváró hangulat
megteremtésével egy közösségková-
csoló rendezvényt kívántak életre hív-
ni, így jött létre a Magyarországon
mért leghosszabb karácsonyi dísz.
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Nehéz, küzdelmes, de eredmé-
nyeket hozó évet zártunk. Nagy-
kanizsa 2012-ben több olyan
dolgot is elért, amelyekre egy év-
záró összegzésben büszkén kell
visszatekintenünk – mondta új-
évi köszöntõjében városunk pol-
gármestere.

Az egyik ilyen beruházás két-
ségkívül a belváros megújításának
elsõ üteme volt, amely láthatóvá
teszi: kezd beérni az a stratégia,
amit 2010-ben meghatároztunk, és
amelyet módszeresen próbálunk
megvalósítani. A munka közép-
pontjában a gazdaságfejlesztés áll,
amellyel még ez a beruházás is
összefüggött. Az Erzsébet tér meg-
újítása ugyanis sok helyi vállalko-
zásnak, munkavállalónak teremtett
lehetõséget az építkezés során.

Látható és tapasztalható: a nagy-
kanizsaiak megszerették az új te-
ret, amely találkozási pont, közös-
ségi tér és rendezvények méltó
helyszíne lett. Külön öröm, hogy
turistavonzó látványosságként so-
kakat megállásra késztet. Zala-
karosról például a német és osztrák
vendégek már nem csak a város
határában lévõ hipermarketekbe
mennek el, hanem bejönnek a bel-
városba, fényképezkednek a szö-
kõkútnál, a szobroknál, és pénzt
költenek a helyi vállalkozásoknál,
szolgáltatóknál.

A megszépült belvárosba tehát
kezd visszatérni az élet, a vendég-
látóhelyeken például folyamatos a
forgalom, sõt, egy új étterem is
nyitott a téravatás óta, így megál-
lapíthatjuk, ennek az érdeklõdés-
nek feltétlenül van gazdaságélén-
kítõ hatása.

Elindult a kórházfejlesztés is,

amelynek eredményeként Nagyka-
nizsa az egészségügyi rendszer át-
alakításából nyertesen fog kikerül-
ni, mert ez a négymilliárdos beru-
házás nemcsak az épület megújítá-
sáról szól – ezzel az egészségügyi
ellátás is magasabb színvonalú
lesz. Olyan kórház jön létre, amely
a kanizsiaknak és a környéken
élõknek kitûnõ egészségügyi szol-
gáltatásokat nyújt, és ehhez nem-
csak a környezet lesz ideális, ha-
nem a mûszaki-technikai felsze-
reltség is.

A csatorna-beruházás másfél év
hosszadalmas munkája után legké-
sõbb június 30-ára befejezõdik. Ez
egy tizenegy milliárd forintos fej-
lesztés, amit Nagykanizsa, mint a
térség központja, tizenkét másik
településsel együtt valósít meg.
Ennek is van közvetlen munka-
helyteremtõ hatása, hiszen a beru-
házásban sok helyi vállalkozás és
munkavállaló dolgozik. A vég-
eredmény pedig környezetvédelmi
és infrastrukturális szempontból is
jelentõs elõrelépést jelent, nem be-
szélve arról a komfortról, amit
megteremt.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Talán ez a felsorolás is jelzi,

hogy hamis az az állítás, amelyet
nemrégiben az egyik képviselõ
mondott a közgyûlésen. Õ akkor
úgy fogalmazott: Nagykanizsa le-
felé megy a lejtõn, és már nem is
érdemes itt élni.

Ezen sok kanizsai ember felhá-
borodott, hiszen ebben a válságos
idõszakban nem sok település tud
ilyen fejlesztéseket, ilyen fejlõdést
felmutatni.

És a felsorolás még nem is tel-
jes, hiszen például most nyertünk
egy olyan pályázaton, ami négy
várost, Nagykanizsát, Kaproncát,
Csáktornyát és Zalakarost össze-
kötõ kerékpárútról szól. Lesznek
kerékpáros bázisok és Nagykani-
zsán létrejön egy biciklis verseny-
pálya is. Ez körülbelül kétmillió
eurós beruházás.

Egyébként pedig elõretekintünk,
és az unió 2014 és 2020 közötti
költségvetési idõszakára vonatko-
zó fejlesztési tervén dolgozunk,

amely nemcsak Nagykanizsára,
hanem az egész térségre vonatko-
zik. Fontos, hogy nem csak Kani-
zsában gondolkodunk. Komoly
együttmûködés alakult ki Kapron-
cával és testvérvárosunkkal, Csák-
tornyával, valamint Zalakarossal is
egyre szorosabb a kapcsolatunk.
Zalakaros ugyanis egy európai hí-
rû fürdõváros, amely sok kanizsai-
nak ad munkát, viszont mivel egy
kétezer fõs településrõl van szó,
ezért Nagykanizsa, megyei jogú
városként, a közös pályázás és a
közös munka során jelentõs segít-
séget tud nyújtani.

Meggyõzõdésem, hogy olyan
úton járunk, amely a siker lehetõ-
ségét hordozza. 

A város irányításában megtör-
tént a szemléletváltás, egységes
stratégia mentén dolgozunk,
amelynek számos eleme, összete-
võje van. Az egyik legfontosabb
tényezõ, hogy a közgyûlés többsé-
ge elkötelezett a tervszerû fejlõdés
mellett. Tudatosan építjük Nagy-
kanizsa kapcsolatrendszerét, bel-
és külföldön egyaránt. Hangsúlyos
a városmarketing munka is, ennek
egyik eredménye, hogy megújult
Nagykanizsa arculata.

A szívet formázó grafika is azt
jelzi: Nagykanizsa szerethetõ vá-
ros, és az itt élõk szeretik is. A
„Nagy álmok. Nagy lehetõségek.
Nagykanizsa” szlogen pedig azt
jeleníti meg, hogy ez a város kivá-
ló lehetõségeket nyújt az itt élõk-
nek, illetve a befektetõknek egy-
aránt.

Már többször mondtam, hogy
újra kell pozícionálni Kanizsát, hi-
szen ez nem egy pesszimista, le-
csúszó település, hanem pont el-
lenkezõleg: olyan város, amely
nagyszerû lehetõségeket nyújt.
Infrastruktúrája, logisztikai adott-
ságai egészen kiválóak, oktatási
rendszere a mûszaki, gazdasági
felsõoktatásig terjed, és ebbõl adó-
dóan helyben rendelkezésre áll a
szakképzett munkaerõ.

Sokan mondják: büszkének kell
lennünk a városunkra, és ez nem-
csak érzelmi kérdés, hanem a té-
nyek is alátámasztják.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Örömmel kell megállapítanunk,

hogy megélénkült az érdeklõdés
Nagykanizsa iránt, ami a közös
munka egyik eredménye. Ez egy-
részt megmutatkozik az ide látoga-
tók számában, másrészt gazdasági
téren is érzékelhetõ.

A GE és a kormány nemrégiben
jelentette be, hogy itt lesz a válla-
lat LED-gyártó központja, és ezzel
beruházási célponttá válik váro-
sunk. Ez most a munkahelyek
megtartását eredményezi, ami már
önmagában is komoly fegyver-
tény, a fejlesztés pedig hordozza a
bõvítés lehetõségét.

A General Electric ugyanis
Nagykanizsát a LED-technológia
európai központi gyártóbázisává
fogja fejleszteni, ami azt jelenti,
hogy Kanizsa lesz a LED lámpák
gyártóközpontja. 

Emlékezzünk csak: a GE két éve
azt jelentette be, hogy Nagykani-
zsán közel másfél ezer embert fog
elbocsátani a hagyományos lám-
patestek gyártásának leállítása mi-
att. Ez a beruházás viszont bizto-
sítja a munkahelyek megtartását,
sõt, a bõvítés esélyét hordozza.

A GE tehát fantáziát lát a város-
ban. Akárcsak egy olasz cég, a
DAB, amely közel egymilliárd fo-
rintos beruházást valósít meg az
ipari parkban, amellyel 140-150 új
munkahelyet teremt. Ezt fõleg
azoknak az olasz vállalkozóknak
köszönhetjük, akik Nagykanizsán
dolgoznak, és jól érzik magukat a
városban, jónak tartják azt a gaz-
dasági, kulturális környezetet,
amit Kanizsa biztosítani tud.

Azok az olasz vállalkozások,
amelyek ebben a régióban keres-
nek befektetési lehetõséget, elõ-
ször Nagykanizsát „fedezik fel”.
Az elmúlt idõszakban jelentkezett
két újabb vállalkozó is, akik mun-
kahelyteremtõ-beruházásban gon-
dolkodnak, és esélyesek vagyunk
arra, hogy nálunk telepednek le.

Õk, ellentétben a már említett
pesszimista képviselõvel, bizako-
dóan tekintenek a jövõbe. A DAB
például máris opciós jogot kért egy
újabb terület megvásárlására.

Fõszerkesztõ: Dóró János. Munkatársak: Bakonyi Erzsébet, Polgár László, Szabó Zsófia, Varga Mónika. Tördelés, tipográfia: Hársfalvi
Tímea. Gazdasági ügyintézõ: Tóth Tihamérné. Hirdetésszervezõ: Dobri Katalin (+3630-640-8515). 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

KKaanniizzssaa –– MMéérrlleegg 2013. január 10.2

KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Fo
tó

: B
ak

on
yi

 E
rz

sé
be

t

CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr:: NNaaggyykkaanniizzssaa eellõõrreellééppeetttt 

1.qxd  2013.01.10.  10:00  Page 2



KKaanniizzssaa –– AAzz üünnnneepp 3

NN
AAGG

YYKK
AANN

IIZZ
SSÁÁ

RR
ÓÓ

LL 
AA 

LLEE
GG

FFRR
IISS

SSEE
BB

BB
EENN

!! ––
 ww

ww
ww

..kk
aann

iizz
ssaa

uujj
ssaa

gg..
hhuu

2013. január 10.

Öröm számunkra, hogy azok a
kis- és közepes vállalkozók is
megtalálnak bennünket, akik biz-
tos munkahelyet tudnak kínálni az
itt élõknek. Mindezek következ-
ményeként pedig stabilizálni tud-
juk a foglalkoztatást, ami válság
idején nagy szó.

Tisztelt Kanizsai Polgárok!
Ebbe a sorba illeszkedik, hogy a

város megvásárolta a Saubermacher-
Pannonia Kft-t, amivel egy évi kö-
zel 2 milliárdos árbevételû gazda-
sági társaság tulajdonosa lett.

Sokak elõtt ismert, hogy a tár-
gyalások ennek a cégnek a vezeté-
sével már több mint egy éve elkez-
dõdtek. Már akkor közöltem a tu-
lajdonossal, hogy a szerzõdést a
város a régi formában nem kívánja
meghosszabbítani, mert akkor is
úgy gondoltam, hogy ebbe az üz-
letágba az önkormányzatnak tulaj-
donosként be kell lépnie, hogy
jobban tudjuk felügyelni a folya-
matokat. A kormányzati szándék is
az volt, hogy a közszolgáltatás le-
hetõleg állami vagy önkormányza-
ti kézbe kerüljön, és a hulladék-
gazdálkodási törvény is ennek
szellemében készült.

Meggyõzõdésem, hogy a Sau-
bermacher-Pannonia megvásárlása
hosszútávon a város és így az itt
élõ emberek javát szolgálja. Azt a
pénzt pedig, amit ebbe invesztál-
tunk, a cég ki tudja és ki is fogja
termelni. Nagykanizsa tulajdon-
szerzésével a cégnél dolgozók
munkahelyeinek megtartását is
biztosítani tudjuk.

Tisztelt Kanizsaiak!
Ha az elmúlt évet értékeljük,

feltétlenül meg kell említenünk,
hogy Nagykanizsa minden koráb-
binál színesebb és gazdagabb
programkínálatot vonultatott fel
2012-ben. Nem túlzás: a városban
január elejétõl december végéig
számos minõségi rendezvény kínál
szórakozást, kikapcsolódást. Ezek
között országos, sõt nemzetközi
érdeklõdésre is számot tartó ren-
dezvények vannak.

Mindez az összefogás eredmé-
nye. Azé az összefogásé, amely
munkánkat más területen is jel-
lemzi.

Az önkormányzat által szerve-
zett programok mellett nagyon sok
olyan volt, amelyeket civilek ál-
modtak meg, a város pedig a jó öt-
let mellé állt. Egymást erõsítve tet-
tük gazdaggá, színessé a Bethlen-
évet, amelynek kapcsán azt ígér-
tük: több új rendezvény is megje-
lenik a város kínálatában – és ezt
az ígéretet is teljesítettük. Gondol-

junk csak a sörfesztiválra és fúvós-
zenekari találkozóra vagy a re-
korddöntéssel országos visszhan-
got kapott Karácsonyi Forgatagra.

Az évértékelõ végére hagytam,
pedig akár ezzel is kezdhettem
volna, hiszen elért eredményeink
között fontos helyen áll, hogy
2012-ben összességében közel 1
milliárd forint kormányzati támo-
gatást tudtam Nagykanizsára
hozni. Az év elején 150 millió fo-
rintot, most, az év zárásaként pe-
dig 800 millió forintot kapott a
város.

Talán szerénytelenség nélkül
mondhatom, hogy hasonlóra az el-
múlt 22 évben nem volt példa
Nagykanizsa történetében. Ez a
plusz forrás is hozzájárult ahhoz,
hogy a város pénzügyi helyzete
stabil, mûködési nehézségei nin-
csenek, a szolgáltatások elérhetõk
és hozzáférhetõk.

A kormányzati szándék egyér-
telmû: segíteni a családoknak és az
önkormányzatoknak. A devizahi-
teleseknek kínált lehetõségekkel
vagy az önkormányzati adósságát-
vállalással az állam a nehéz gazda-
sági körülmények között is ka-
paszkodót nyújt, lehetõséget te-
remt, próbálja mindazt helyrehoz-
ni, amit 2002. és 2010. között a
szocialista-szabad demokrata kor-
mányok elrontottak. És mindezt
úgy teszi, hogy nem az emberek
vállaira rakja a terheket, hanem
azon cégekére, akik az elmúlt idõ-
szak – méltatlanul kiemelkedõ
mértékben – nyertesei voltak.

Kedves Kanizsai Polgárok!
Összességében elmondhatjuk:

Nagykanizsa 2012-ben elõrelépett.
Elõrelépett a fejlesztések, beru-

házások területén, elõrelépett a
gazdaságfejlesztésben, a munka-
helyteremtésben, és ezzel olyan
alapot teremtettünk, amelyre épít-
hetünk, amely lehetõséget teremt a
további fejlõdésre.

Ehhez azonban nem széthúzás-
ra, méltatlan lejárató próbálkozá-
sokra, hazug, alaptalan, minden-
ben a rosszat keresõ gáncsosko-
dásra, hanem úgy, ahogy az elmúlt
két évben, közös munkára, össze-
fogásra van szükség, hiszen Nagy-
kanizsa sikere mindannyiunk érde-
ke.

Ehhez kívánok a város minden
polgárának erõt, egészséget és egy
sikeres új esztendõt, mind a ma-
gánéletben, mind közös, kanizsai
érdekeink tekintetében! Boldog új
évet Nagykanizsa! 

Kanizsa

Petõfi láthatatlanul, kimon-
datlanul is köztünk van. Kitö-
rölhetetlenül – szögezte le a
költõ születésnapjára a Deák
téren egybegyûlteknek Kóré Pé-
ter. A Nagykanizsai Polgári
Egyesület elõzõ elnöke ezzel in-
dokolta, hogy Illyéstõl a Haza a
magasban, Reményiktõl pedig
a Nagy magyar télben címû
versek hangzottak fel a szobor
tövében.

A Klapka induló hangjaira masí-
roztak díszõrségbe Dobri Lajos
hagyományõrzõ huszárjai január
elsején, Petõfi Sándor születésé-
nek 190. évfordulóján. Hidvégi
Györgyné tanárnõ beszédében töb-
bek között így szólt:

Pici tûznek érkezett az 1823-as
télben, majd egyre nõtt, növeke-
dett a láng, amerre járt, nyomot
hagyott, izzított, magával ragadó-
an lelkesített: „Hogyha feldob-
nám az égre szívemet, melegítené
a világot – nap helyett” – írja Pe-
tõfi. Sohasem a maga, mindig a
mások, elsõsorban hazája, nem-
zete, annak szabadsága érdeké-
ben. A költõ-forradalmár és forra-
dalmár-költõ, ahogy nevezni szo-
kás, a legkisebb fiú, a nemzet
Benjaminja, nem kímélte magát:
tervei, tettei többször 26 évet
megtöltenének.

Az esztendõ végeztével szokása
volt summázni, verset írni, vissza-
tekinteni. Mi ilyenkor, az év elsõ
óráiban idézzük alakját, szellemét,
és gondolunk arra, mit is jelent õ
nekünk, miféle erõ rejlik abban a

kötetben mindnyájunk könyves-
polcán.

A nemzet legfõbb összetartója
az anyanyelv. Csak a sajátunk-
ban, a páratlanul gazdag, óriási
kifejezõ- és megjelenítõ erõvel
bíró magyar nyelvben vagyunk
igazán otthon. Magyarul nem-
csak a szó jelentését, de mögöttes
tartalmait, összefüggéseit is ért-
jük, számunkra csak ennek van
zamata, otthont idézõ és lelket
igézõ ereje. Nem véletlen, hogy a
nyelv két fõ bástyáját, a templo-
mot és az iskolát támadták sok-
szor a nemzet életére törõ sötét
erõk. Addig nagy baj nem lehet,
amíg a szavainkat, azok értelmét
is megtartjuk, tartalmat és formát
nem csonkítunk, amíg az alany és
az állítmány, az összes ékezet a
helyén marad. Pozsonytól Seges-
várig, Szabadkától Kiskõrösig,
nem csak az eszünk, a szívünk is
érteni fogja a magyarul hozzánk
szólót.

Petõfirõl írták: „Honfoglalónk
te vagy. Ha õseink csak földet
hagytak ránk: Te reánk hagytál egy
darab eget … kisajátíthatatlan bir-
tokot.”

Mi, magyarok, kivételesen pa-
zar kulturális, szellemi kincses-
tárral büszkélkedhetünk. Sok-
szor szolgált támaszul, menedé-
kül az a gazdagság a történelem
sanyarú idõszakaiban, és lám,
megtartott bennünket felemelt
fejjel, acélos akarattal, érzõ
szívvel. 

Ha megkérünk egy magyar embert,
(folytatás a 4. oldalon)

MMeeggttaarrttootttt bbeennnnüünnkkeett
ffeelleemmeelltt ffeejjjjeell,, aaccééllooss
aakkaarraattttaall,, éérrzzõõ sszzíívvvveell
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(folytatás a 3. oldalról)
idézzen néhány verssort, való-

színûleg Petõfit választ. Mert ha
azt mondod, március 15-e, azt fe-
lelem, Talpra magyar! Ha azt
mondod, mézeshetek, a vála-
szom: Szeptember végén… Fiata-
los, õszinte jelszó? Szabadság,
szerelem… és ott a számtalan vi-
dám, kedvesen megható vagy
sodró lendületû énekelt vers Petõ-
fi tollából.

Micsoda ajándék, hogy az esz-
tendõt ilyen rendkívüli születés-
nappal kezdhetjük, mi magyarok.
Valóban hosszú idõre ellátottnak
érezzük magunkat tõle. Tartson
ki a lélektõl lélekig ható gazdag-
ság a következõ születésnapig.
Maradjon meg és erõsödjön a va-
rázskör idõben és térben, hogy a
magyarul beszélõk igazán egy
nyelvet beszéljenek, és az az egy
méltó legyen a legigazabb, a leg-
tisztább példákhoz tartalmában
és megjelenési formájában egy-
aránt.

Így megmaradhatunk – ahogy
Reményik Sándor kéri – Petõfi
nemzetének. Hírvivõnek, akit
már semmi bántódás nem érhet,
a rontás nem foghat rajta, mert a
lényeg, a csoda már megtörtént.

„Benned meg maradt az ország,
És megmaradt a hatalom, S a di-
csõség is, a mi dicsõségünk, Most
és mindörökké.”

A gyertyák, mécsesek hagyo-
mányos elhelyezését a Petõfi-szo-
bor talapzatán Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ kezdte meg, majd a részt-
vevõk hosszú sorban követték.
Ezalatt Dsida Jenõ Psalmus Hun-
garicusa – „Hogy felkutassak
minden magyart” – szólt a Mind1
zenekar elõadásában, Menyhei
Balázs megzenésítésében. A
2013-as évet is nyitó Petõfi-ün-
nep  a Szózat és a Székely him-
nusz közös éneklésével zárult.

Kanizsa

Kövessen mminket
okostelefonján iis:

www.kanizsaujsag.hu

Újabb állampolgársági eskü
helyszíne volt a Házasságkötõ
Terem. Cseresnyés Péter polgár-
mester elõtt tett esküjével ezúttal
Pesti Melinda Annamária szer-
zett magyar állampolgárságot. A
Himnusz elhangzása után Cse-
resnyés Péter az alábbi gondola-
tokkal köszöntötte Pesti Melinda
Annamáriát immár magyar ál-
lampolgárként:

„Karácsonyhoz közeledve több
gondolat is megfogalmazódhat. Az
ünnep titka és varázsa a hittel élõk
számára olyan lelki többletet je-
lent, amely felülírja, elfeledteti a
mindennapok küzdelmeit. Elõjön-
nek a régi emlékek, a fehér táj, a
hóropogás, a nagymama illatos sü-
teménye, és mindaz, amit gyer-
mekként átéltünk. Minden kará-
csony fontos és minden karácsony
emlékezetes.

Azok is, amelyeket gyermek-
ként éltünk át, és azok is, amelye-
ket már családos emberként,
gyermekünk örömére figyelve él-
tünk és élünk meg. Biztos vagyok
abban – hangsúlyozta a polgár-
mester –, hogy önnek az idei ka-
rácsony igazi élmény és örök em-
lék marad. Néhány nappal az ün-
nep elõtt ugyanis régi vágya tel-
jesült: magyar állampolgár lett.
Az idei karácsonyt magyarként és
magyar állampolgárként köszönt-
heti. Hosszú utat tett meg eddig.
Szatmár megyében, magyarként
születve, fiatalon élte meg mind-
azokat a nehézségeket, amelyek-
kel erdélyi nemzettársainknak
még a romániai rendszerváltás
után is szembe kellett nézniük.

Ám köszönhetõen a szülõknek,
nagyszülõknek és dédszülõknek,
az ön generációja is megõrizte
identitását, megõrizte ragaszko-
dását a magyar nemzethez. Az
idõsebbek Nagy-Magyarország
erõszakos és igazságtalan felda-
rabolása után is õrizték és meg-
tartották magyarságukat, hagyo-
mányaikat. És megõrizték a leg-
fontosabbat, a nyelvüket. Hiszen
amíg magyar szó csendül a Kár-
pát-medencében, addig létezünk.
Az ön elõdei, az erdélyi magya-
rok nagyon sokat szenvedtek ma-
gyarságukért az 1920 óta eltelt
évtizedek alatt. Üldöztetés, meg-
félemlítés, erõszak volt azok osz-
tályrésze, akik vállalták és õriz-
ték a nyelvüket, akik továbbadták
az utánuk következõ generációk-
nak a hitet, a magyar értékeket,
az egy nemzethez tartozás gondo-
latát. Õk azok, akik tudták, hogy
nyelvében él a nemzet. És vi-
gyáztak is erre a kincsre, a ma-
gyar nyelvre, így ha az ember

magyarok lakta erdélyi vagy bár-
mely székelyföldi településre lá-
togat az anyaországból, igazán
otthon érezheti magát – fogalma-
zott Cseresnyés Péter.

Ez a mai ceremónia hivatalos
elismerése annak, amit eddig is
tudtunk: ön magyar, a nemzet tel-
jes jogú tagja, és most már ma-
gyar állampolgár is – talán valóra
váltva szülei, nagyszülei évtize-
des álmát. A sors, önön keresztül
visszaadta azt, amit Trianonban
elvett. A munka dandárját erdélyi
és székelyföldi generációk végez-
ték el. Mi, a magyar országgyûlés
tagjai csak elismertük ezt, és vég-
re közjogi lehetõséggé tettük,
hogy a határon túl élõ nemzettár-
saink állampolgárok is lehesse-
nek. Köszönetképpen az évtize-
des küzdelmekért, a kitartásért,
az állhatatosságért. Önt a sors
Ausztriába vezette, de ezzel az
esküvel örökre hitet tett magyar-
sága mellett. Ez az eskü jog és fe-
lelõsség is egyben. Soha nem fe-
ledkezhet meg azokról, akik a
szülõföldön maradva õrzik ma-
gyarságukat, hitüket és értékei-
ket. Soha nem feledkezhet meg
nemzettársairól, akik közül soka-
kat még ma is támadások érnek
magyarságuk miatt. Magyar ál-
lampolgárként most már önnek is
kötelessége, hogy segítse, védje
õket.”

Végezetül Cseresnyés Péter pol-
gármester azt kívánta, hogy most
már magyar állampolgárként le-
gyen hû ehhez az országhoz, ehhez
a nemzethez, és soha ne feledje
szülõföldjét, a bölcsõt és a bástyát,
amely óvta, védte és megtartotta
magyarnak.

B.E.

„„AA ssoorrss,, öönnöönn kkeerreesszzttüüll vviisssszzaaaaddttaa 

Multifokális lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. január 31-ig érvényes
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A kormány nemrégiben dön-
tött arról, hogy átvállalja az ön-
kormányzatok adósságait. Nagy-
kanizsa konszolidációjára a kö-
vetkezõ évben kerülhet sor. A
tárgyalást követõen errõl és vá-
rosunk lehetõségeirõl tartott saj-
tótájékoztatót Dr. Fazekas Sán-
dor vidékfejlesztési miniszter és
Cseresnyés Péter polgármester a
Vasemberház Dísztermében.

– A kormány egy adósságcsök-
kentési tervet fogadott el. Az adós-
ságrendezés lényege, hogy a kiste-
lepülések, városok és megyei jogú
városok adósságait is áttekintjük,
tárgyalásokat folytatunk, tájékozó-

dunk és megszabadítjuk õket azok-
tól a terhektõl, melyeket az elõzõ
kormányzati idõszakban kénytele-
nek voltak magukra vállalni –
részletezte a kormány döntését Fa-
zekas Sándor.

Hozzátette, az elmúlt évtizedek-
ben olyan kormányzati politika volt
Magyarországon, amely a települé-
seket és a magánembereket is adós-
ságba taszította. Az tartozások mi-
att, olyan fejlesztések maradtak el,
olyan pénzelszívás történt, amelyek
következtében a falvak nagyon
rossz helyzetbe kerültek, mely hely-
zetet rontotta, hogy semmilyen in-
tézkedés nem történt, hogy az el-
vándorlás, az elnéptelenedés me-

gálljon. Ebbõl a modernkori adós-
rabszolgaságból szeretnék kiszaba-
dítani a családokat, az önkormány-
zatokat és ezzel elõsegíteni a váro-
sok mozgásterének növekedését.

Nagykanizsa adóssága mintegy 7
milliárd forint, mely várhatóan 40
százalékkal fog csökkeni a konszoli-
dációt követõen. Az elõzetes számítá-
sok szerint, ez több mint 200, de va-
lamivel kevesebb, mint 300 millió fo-
rint tehercsökkenést jelentene a város
számára. Az így felszabadult pénzt és
a saját bevételeket fejlesztésre, mun-
kahelyteremtésre lehet majd fordíta-
ni. Nem kell azon gondolkodniuk,
hogy bizonyos mûködési feltételeket
hogyan biztosítsanak. Az eljárás lehe-
tõvé teszi, hogy a település által meg-
fogalmazott tervek közül, minél töb-
bet a lehetõ leghatékonyabb módon
tudjanak megvalósítani. 

Cseresnyés Péter hozzátette, az
átvállalás további pozitív hozadéka,
hogy folytathatják a belváros re-
konstrukcióját, továbbá azt a tevé-
kenységet, amelynek köszönhetõen
visszacsábíthatják a polgárokat a vá-
rosba. Illetve elõmozdíthatják a ha-
táron átnyúló együttmûködést segí-
tõ, és a munkahelyteremtõ beruhá-
zások feltételeinek a megteremtését.

– Az uniós pályázatok megjelené-
sével kezdõdött el az adósságunk
növekedése, mert az önrészt csak hi-

telekbõl tudtuk biztosítani. Elsõsor-
ban az iskolák és a mûvelõdési há-
zak felújítására fordítottuk a pénzt.
A legtöbb pénzt a belváros rekonst-
rukciója, a kórház-, és a csatorna-be-
ruházás igényelte – részletezte az
elõzményeket a polgármester.

Az egyeztetésen arról is szó
esett, hogy a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium miként tudja segíteni tá-
mogatásokkal, marketinggel váro-
sunkat. Üdvözli a miniszter az ön-
kormányzat által a turizmusban és
a határon átnyúló kapcsolatok terén
megfogalmazott elképzeléseket.

– A Nemzeti Vidékstratégia men-
tén a mezõgazdaság erõsítése je-
gyében számos lépés történ az el-
múlt több mint két évben. Ennek
következtében stabilizálódott a me-
zõgazdaság helyzete, a jövedelem-
termelõ képessége javult. A gazdák,
a termelõk megtalálják a megélhe-
tést, a boldogulás lehetõségét. Új
termékek jelennek meg az élelmi-
szerpiacon, kistermelõk, családi
gazdálkodók által készített élelmi-
szerek most már a kínálat részei –
zárta a tájékoztatót a miniszter.

A teljes önkormányzati rendszer
és azok feladatainak átalakításával
megelõzhetõ, hogy a jövõben ne
alakulhasson ki ilyen helyzet. 

V.M.

FFaazzeekkaass SSáánnddoorr ééss CCsseerreessnnyyééss PPéétteerr KKaanniizzssaa
aaddóóssssáággáálllloommáánnyyáánnaakk ááttvvéétteelléérrõõll ttáárrggyyaalltt
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A hagyományos fényforrás-
gyártás helyett egyre inkább a
takarékos, azon belül is a ledes
technológiára helyezõdik a
hangsúly a General Electric
(GE) fényforrás üzletágának
magyarországi tevékenységében,
miközben a termékek fejleszté-
sében és gyártásában hosszú tá-
von is meghatározó szerep jut
Magyarországnak – mondta
Hutter Iván, a GE Fényforrás
Üzletága európai, közel-keleti és
afrikai régiójának általános
igazgatója az MTI-nek.

A cég a héten a magyar kor-
mánnyal stratégiai együttmûködé-
si megállapodást kötött, erre utalva
azt is hangsúlyozta, hogy egyre
több termék fejlesztése és gyártása
zajlik Magyarországon, amelynek

ezen a területen kiemelt szerepe
van a régióban.

A led technológia – amelyet ép-
pen a GE fejlesztõmérnökei talál-
tak fel évtizedekkel ezelõtt – „túl
van a gyermekkorán, eddig hagyo-
mányos fényforrásgyártásról be-
széltünk, de ez már egy elektroni-
kai termék, ami teljesen más tech-
nológiát követel”. A budapesti ku-
tatóközpontban 200 mérnök foly-
tat kutatás-fejlesztési tevékenysé-
get, nagyrészük kizárólag már a
led jövõjével foglalkozik - fejtette
ki az igazgató.

Hozzátette, hogy a kormánnyal
történt megállapodás alkalmából
bejelentett járulékcsökkentés –
amely szerint a jövõ év elejétõl a
kutatás-fejlesztésben dolgozók
esetében eltörlik a 28,5 százalékos
munkáltatói közterhet – a GE és

Magyarország számára is nagy je-
lentõségû lépés. A döntés az or-
szág versenyképességét javítja, de
egyben a cég további növekedését
is elõsegíti.

Az elmúlt években a fényforrás
üzletágában jelentõs létszámleépí-
tések történtek Magyarországon, a
hagyományos izzók piacról törté-
nõ kivonása miatt mára mintegy 6
ezerre csökkent az üzletágban fog-
lalkoztatottak száma. Hutter Iván
ennek kapcsán elmondta: hat ma-
gyarországi gyáruk közül továbbra
is a nagykanizsai a legjelentõsebb,
ahol a technológiai fejlesztést kö-
vetõen néhány hónapja elkezdõ-
dött a ledes termékek gyártása, s
ma már négy különbözõ termék
készül a zalai városban.

Kérdésre válaszolva elmondta
azt is, hogy a hagyományos lám-

pák gyártása után a korszerû ledek
készítésére áttérést az a tudás, azok
a minõségi alapok teszik lehetõvé,
amelyekkel rendelkezve a nagyka-
nizsai gyár versenyképesen tudja
alkalmazni ezt a technológiát. 

Hutter Iván jelezte: az idén
mintegy 300 millió darab fényfor-
rást gyárt a GE, ezek a termékek
Magyarországról áramlanak ki az
európai, a közel-keleti és az afrikai
piacra; a led gyártásban az ország-
nak vezetõ szerep jut Európában.
A vállalat stratégiája, hogy led
rendszereket fejlesztõ és komplett
megoldásokat biztosító céggé ala-
kuljon át, a fejlesztések és az inf-
rastruktúra modernizálása révén
pedig ugrásszerûen növekvõ haté-
konyságot érjen el – fejtette ki.

MTI - Kanizsa

HHaazzáánnkknnaakk kkiieemmeelltt sszzeerreeppee vvaann aa lleeddeess tteecchhnnoollóóggiiáábbaann
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Az 1989-ben alakult Magyar
Szakképzési Társaság 1993-ban
középtávú fejlesztési programot
készített a magyar szakképzés
korszerûsítésére, ennek része-
ként határozta el, hogy évente
szakképzési díjat – elismerõ ok-
levél és aranygyûrû – alapít. 

Az évente odaítélt magas elis-
merést azok a köztiszteletben álló
személyek kapják, akik hosszabb
ideje tagjai a Magyar Szakképzési
Társaságnak, egy, vagy több tago-

zatban eredményes munkát végez-
nek, országos jelentõségû tevé-
kenységet folytatnak a magyar
szakképzés korszerûsítése, fejlesz-
tése érdekében. 

Az idei évben a „Szakképzésért
díj”-at 2012. 11. 29-én a MSZT
éves közgyûlésén Mérksz Andor a
Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft. ügyvezetõje kapta. 

Kiérdemelte az elismerést, hi-
szen napjainkig példát mutat az
élethosszig tartó tanulásban. Veze-
tõi erényei hamar megmutatkoztak
a tanári ranglétra minden fokán. El-
évülhetetlen érdemeket szerzett a
szakképzés racionalizálásában a
szervezeti, szakmai és emberi prob-
lémák sikeres kezelésében. Az ösz-
szevont Zsigmondy Vilmos és Szé-
chenyi István Szakképzõ Iskola ve-
zetése alatt az intézmény küllemé-
ben megújult, az oktatás-nevelés te-
rületén pedig nemcsak korszerûsö-
dött, hanem érzékelhetõen sikere-
sebbé is vált. Nevéhez fûzõdik töb-

bek között az országosan egyedül-
álló megújuló-energia gazdálkodási
technikus képzés pedagógiai doku-
mentációjának kidolgozása és az
oktatás elindítása. Sikeresen szer-
vezte és bonyolította a TÁMOP
2.2.1 és a TIOP 3.1.1 pályázatokat,
melynek eredményeként megala-
kult egy XXI. századi korszerû
szakképzési centrum, a
KanizsaTISZK Nagykanizsán. Ak-
tív tagja a Gazdálkodási Tudomá-
nyos Társaságok Szövetségének és
résztvevõje volt annak a delegáció-
nak, amely eredményesen képvisel-
te az MSZT-t a Sepsiszentgyörgyön
megtartott regionális konferencián. 

A TISZK minden dolgozóját
büszkeséggel tölti el a magyar ki-
tüntetés híre, amely tovább erõsíti
a szervezet erejét és segíti a jövõ
igazán nem könnyû feladatainak
megoldását. – tudtuk meg
Veilinger Líviától.

Kanizsa

ÚÚjjaabbbb oorrsszzáággooss eelliissmmeerrééss
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Egyszerûbben fogalmazva a
magyar-horvát együttmûködési
program keretében uniós segít-
séggel megvalósult I3CT Hatá-
ron Átnyúló Klaszterképzési
Projekt zárókonferenciájára ke-
rült sor a Pannon Egyetem
Nagykanizsai Kampuszán,
melyre a horvát fél részérõl Ivan
Placko (képünkön), a vezetõ
partnerként szereplõ csáktor-
nyai innovációs központ igazga-
tója is meghívót kapott.

Bevezetésképpen Birkner
Zoltán, a PEN igazgatója el-
mondta, a horvát-magyar
együttmûködés keretében na-
gyon lényeges sarokpont (volt)
az innováció, illetve az inkubá-
ció és a horvátországi partnerrel
roppant kedvezõ együttmûkö-
dést tudtak kialakítani az infor-
matikai vállalkozások segítése,
navigálása terén.

Hasonló kitételeket hangsú-
lyozott Ivan Placko is, aki sze-
rint az informatikai cégek közöt-

ti klaszterképzés fontos szerepet
kaphat a továbbiakban is és
szükség van az ilyenfajta együtt-
mûködésekre is a földrajzilag
közeli felek között. A munka
fontos szegmense volt a külön-
bözõ szemináriumok, illetve
olyan szondáztatások szervezé-
se, mely a jövõre vetített közös
munkát is elõsegítheti.

Dr. Skrop Adrienn, a projekt
kanizsai vezetõje leszögezte,
ma a piacon hasznosítható
szaktudás megszerzése az egyik
legfontosabb a munkavállalás
terén, s elsõ lépésben azt mér-
ték fel, az egyes cégek milyen
szaktudást is várn(án)ak el a
hozzájuk kerülõ munkaerõtõl.
Bevezették az e-learning rend-
szerét is, workshopokat szer-
veztek a vállalkozások számá-
ra, új ötleteket is vázolva lehet-
séges elõrehaladásuk érdeké-
ben. Amint az a záró gondola-
toknak is beillõ szavakból kide-
rült, ugyan a 16 hónapos pro-
jekt zárult, de a munka most

kezdõdhet igazán.
Nem hiába fejezte be úgy Birk-

ner Zoltán a tájékoztatót, hogy
az álom úgymond egy „mura-
menti Szilícium-völgy”, amit ké-
retik úgy érteni, hogy a zalai és
somogyi „végeket” már olyan
középszintre kellene felhozni az
informatika területén – években
mérve természetesen –, mely
még inkább tényezõvé tenné a
(földrajzi) területet és felhalmo-
zott tudást a saját szakterület-
ükön.

P.L.

ZZáárrttaakk uuggyyaann,, ddee aazz iiggaazzii 
mmuunnkkaa mmoosstt kkeezzddõõddiikk

Az Arany Jánosról elnevezett
országos, magyar nyelvi ver-
senyrõl szép eredményekkel tért
haza a Kõrösi Csoma Sándor
Általános Iskola székhelyintéz-
ményének több diákja. A negye-
dik-nyolcadik osztályos gyere-
kek megmérettetésének a buda-
pesti Mûszaki Egyetem adott
otthont.

Nemcsak térségünkben ad büsz-
keségre okot a Kõrösis tanulók si-
kere, hanem tágabb, zalai pátri-
ánkban is. Hiszen nem egy, több
nívós elismeréssel öregbítették az
intézményükben folyó magas
szintû pedagógia munkát, s ezáltal
városunk hírnevét is. Tuboly Ro-
land, 4. osztályos diák a harmadik,
Károlyi Anna az 5. évfolyamosok
között a 6., míg Dobó Ádám szin-
tén e korcsoportból a 8. helyezett
lett, Bacsi Mihály pedig – a hete-
dikesek közül – a 6. helyezést tud-
hatja magáénak. 

December 8-án, rendezték meg
Tatán a Bolyai-anyanyelvi Csa-
patverseny Országos döntõjét,
ahol három nagykanizsai csapat
is képviselte iskoláját, városát, sõt
Vas és Zala megyét is hiszen a fi-
nálét megelõzõ körzeti forduló
összevont Vas és Zala megyei volt
– tájékoztatta lapunkat Mudryné
Dr. Tombor Mónika.

A 3. osztályosoknál: 5. helyezett
lett a Kiskanizsai Általános Iskola
és Óvoda „Világ Virága” csapata.
Tagjai: Borbély Sára, Kisjós Bálint,
Muczárt Ádám, Somogyi Csaba,
felkészítõ tanáruk Kocsis Anikó
volt.

A 7. osztályosoknál: 12. helye-
zett lett a nagykanizsai Bolyai Ál-
talános Iskola „Összetett monda-
tok” csapata. Tagjai: Mudry Anna
Dorottya, Nith Balázs, Tajmel Bá-
lint, Traub Sándor, felkészítõ taná-
ruk: Dr. Kupóné Gasztonyi Edit
volt.

A 8. osztályosoknál: 8. helyezett
lett a nagykanizsai Rozgonyi Álta-
lános Iskola „Minõségjelzõk” csa-
pata. Tagjai: Farkas Abigél,
Geiger Luca, Tóth Kata, Vajda
Emese, felkészítõ tanáruk: Bartoly
Ilona volt.

KKõõrröössiiss 
ddiiáákkookk ssiikkeerree

SSzzééppeenn sszzeerreeppeelltteekk
aa BBoollyyaaiissookk
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2013. január 10.

Nemrégiben került sor a Kani-
zsai Antológia 13. kötetének ün-
nepélyes bemutatójára a Halis
István Városi Könyvtárban.
Rendhagyó módon kezdõdött a
kulturális rendezvény, hiszen a
nemrég elhunyt kanizsai íróra,
Szolzsenyicin barátjára, Rózsás
Jánosra emlékeztek a meghívot-
tak Kardos Ferenc "tolmácsolá-
sában", egy rövidke videót is
megtekintve az egykori GU-
LAG-rabról.

Eztán a megjelenteket – mint-
egy száz embert –, úgymint az
önkormányzat nevében is, Ba-
logh László, az OKISB elnöke
köszöntötte, itt, a „Potyli” part-
ján, majd hangsúlyozta: a miszti-
kus, kinek szerencsét, másoknak
balszerencsét szimbolizáló, 13-as
szám az antológia számára min-
denképpen szerencsét hozott,
ugyanis az egyik legnívósabb kö-
tetet tarthatjuk most a kezünkben
a sorozat példányai közül. Majd
Csere Andrea és Kovácsné Soly-
mos Gabriella, akik egyébként
maguk is szerzõi az antológia 13.
kötetének, vidám elõadásukkal
segítettek betekintést nyújtani a
verseket, novellákat, esszéket és
tanulmányokat is felvonultató kö-
tetbe. Farkas Zsuzsa illusztrációi-
val gazdagon „teleszõtt” kiad-
ványt Lehota M. János esztéta, a
kötet felelõs szerkesztõje vala-
mint Kardos Ferenc szerkesztõ
mutatta be. Az esztéta ismertetõje
során kiemelte: talán a „legerõ-
sebb” antológiát tarthatjuk most a
kezünkben, hiszen a 39 nagykani-
zsai, vagy kanizsai kötõdésû al-
kotó mûveit majd 300 oldalon ke-
resztül mutatja be a kötet. A ha-
gyományoknak megfelelõen a lí-
rák kerültek a kötet elejére, ame-
lyeket jelenünk információval te-
lített, felgyorsult és néha-néha ki
is üresedett világában nem egy-
szerû munka „megkomponálni”,
ember legyen a talpán, aki ma
versírásra adja a fejét. A novellák
következnek eztán, Nagykanizsá-
ról vagy kanizsaiakról szóló tör-
ténetekkel, majd versek és mesék
Izlandtól Brazíliáig – kanizsaiak
mûfordításában. A kötet második
felét esszék, életrajzi vázlatok és
tanulmányok töltik meg, amelyek

között mind a helytörténetet,
mind a hadtörténetet tárgyaló írá-
sok helyett kaptak. Ezek vagy
Kanizsáról szólnak, vagy pedig
„példaadó kanizsaiaktól” szár-
maznak – fejezte be ismertetõjét
az esztéta, minden alkotónak
megköszönve a munkáját, egyben
egymás mûveinek az elolvasására
és további írásra is biztatva õket.
Kardos Ferenc hangsúlyozta: kü-
lönösen nehéz feladat volt a 13.
kötet megszerkesztése, hiszen a
terjedelmi korlátok miatt kellett
egy határvonalat húzni, amely bi-
zony a beérkezett pályamunkákat
alaposan megrostálta. Tizenhét
alkotó mintegy 400 oldalnyi
munkája egyáltalán nem kerülhe-
tett be az idei antológiába, de ép-
pen ez mutatja egyrészt a kötet

magas színvonalát, illetve a
nagykanizsai írók és költõk pezs-
gõ szellemi tevékenységét. A
szerkesztõ mindenkit további
munkára buzdított, hiszen a re-
ményeik szerint jövõre is megje-
lenik majd a Kanizsai Antológia.
Ehhez kérte az önkormányzat to-
vábbi segítségét, és egyben meg-
köszönte azt, hogy Nagykanizsa
önkormányzata – példaértékûen –
ennyire elõtérbe helyezi a kultú-
rát, fontosnak tartva annak támo-
gatását. Lehota M. János e gon-
dolathoz csatlakozva kifejtette:
véleménye szerint bármilyen gaz-
dasági nehézségekkel küzdjön is
a város és az ország, a kultúrára
áldozni kell, mert anélkül egy kö-
zösség, de akár egy társadalom
sem létezhet, emellett a gazdasá-

gi problémák eltörpülnek, soka-
drendû dolognak számítanak
csak. Az estébe nyúló rendezvény
a szerzõk részére történõ tiszte-
letpéldány-átadással zárult, majd
az önkormányzat egy állófoga-
dással vendégelte meg a megje-
lenteket, ezzel is köszönetét fe-
jezve ki a nagykanizsai íróknak
áldozatos munkájukért.

Kanizsa

MMeeggjjeelleenntt aa KKaanniizzssaaii AAnnttoollóóggiiaa 1133.. 
kköötteettee RRóózzssááss JJáánnoossrraa iiss eemmlléékkeezzvvee

E címet viseli Dr. Somogyi Fe-
renc és két szerzõtársa által meg-
jelent hiánypótló mûve. A kötetet
– mely a szerzõ harminc éves ku-
tatói munkájának eredménye-
ként született meg – a közelmúlt-
ban mutatták be a Halis István
Városi Könyvtárban. 

Középpontban az ember szelle-
mi, gazdasági és kulturális tõkéje a
folyamatosan változó világban – ta-
lán így összegezhetõ leginkább a
könyv tartalma, témaköre, melyet a
Széchenyi István Egyetem tanára –
testvérével, Somogyi Katalin peda-
gógussal, a Hevesi iskola volt igaz-
gató helyettesével és Józsa László
marketing professzorral közösen –

dolgozott ki. A kötet – mint Tatay
Tibor recenziójából is kiderül – a
magyar emberitõke-állomány titka-
it feltáró írások gyûjteménye, egé-
szen 1989-tõl 2011-ig. Ez a korszak
azért is érdekes, mert a történelmi
és gazdasági változások nyomot
hagytak – hosszabb idõre – a hu-
mán tõkében. Többek között ebben
is elmélyedhettek az érdeklõdõk a
mû nagykanizsai bemutatóján,
Kardos Ferenc könyvtárigazgató-
helyettes köszöntõjét követõen. 

Majd a szerzõ adott közelképet
munkájáról. Dr. Somogyi Ferenc
elmondta: mind szakmai elõmene-
telének, mind pedig kötetének alfá-
ját az jelentette, amikor találkozott
Jánossy Ferenc, közgazdászként is-

mertté vált egykori gépészmérnök
könyvével. Ez indított útnak – vall-
ja a szerzõ – és olyan löketet adott,
mely a mai napig motivál tanári-
kutatói munkámban egyaránt.
„Ahogy akkor is, amikor 34 évvel
ezelõtt elkezdtem írni, összeállítani
az írásgyûjteményt” – ismerte el
Dr. Somogyi Ferenc, aki a kötet
egyes fejezeteirõl is megosztotta
gondolatait a megjelentekkel. A
társadalomszervezõdés fonáksága-
ira rámutatva felsejlik a könyvbõl,
hogy a külsõ, befolyásoló tényezõk
hatására milyen irányban bontako-
zott ki a világ – hol szarkasztikus,
hol pedig humoros, ám közérthetõ-
en tényszerû formában. Természe-
tesen mindennek alapja az ember
énje – világított rá az egyetemi ta-
nár – ezek a különbözõségek azon-
ban összefûzve egységeket, azo-
nosságokat is mutathatnak, vala-
mint színes típusú embereket „pro-
dukálnak”. Úgy is, hogy nem pusz-
tán piaci megközelítéssel, hanem
emocionális rálátással szemlélünk
dolgokat. A könyv alapja lehet az
objektív közgazdaságtannak – bo-
csátotta elõre Dr. Somogyi Ferenc
–, hiszen ezen tudományág nem
pusztán a számokat, összefüggése-
ket és nyers adatokat foglalja ma-
gában, hanem magát az embert is.

Sz.Zs.
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A január 19-én megrendezésre
kerülõ 13. Miklósfai Répafõzõ
fesztiválról tartott sajtótájékoz-
tatót Dömötörfy Sándor, a Mik-
lósfa Közmûvelõdési és Város-
szépítõ Egyesület, valamint
Prikryl József, a Kanizsa és Kör-
nyéke Gasztronómiai Egyesület
elnöke. A két egyesület 2001-ben
indította útjára a miklósfai ke-
rékrépa gasztronómiai hagyo-
mányának õrzését. A híres Mik-
lósfai Répafõzõ verseny napja-
inkra már országos hírûvé vált. 

„A fesztivál nemcsak az evés-
ivásról szól – jegyezte meg elöljáró-
ban Dömötörfy Sándor –, hanem a
hagyomány teremtésérõl, ami szán-
dékuk szerint egy nemzeti értékké,
hungaricummá nõheti ki magát.” 

A répa a II. világháborút meg-
elõzõ idõszakban a szegények fõ
táplálékai közé tartozott, azonban
a káposzta kiszorította a piacról. A
répásoknak nevezett Miklósfán
ennek ellenére töretlenül megma-
radt a répafõzés és a répás ételek
fogyasztása. A táplálkozás szem-
pontjából – ellentétben a káposztá-
val – egészségesebb, és könnyeb-
ben emészthetõ. A fesztivál lebo-
nyolítása a korábbi évekéhez ha-
sonlóan történik, a versenyre bárki
benevezhet. A nevezési lap a
www.miklosfa.eu honlapról letölt-

hetõ, további információkat pedig
a mindenkihaza@miklosfa.eu e-
mail címen lehet kérni.

A fesztivál, amelynek sztár-
vendége Laky Zsuzsanna lesz, dél-
elõtt 9 órakor a Répatornával, az
öregfiúk kispályás labdarúgó mér-
kõzésével indul. A 37 évnél idõsebb
játékosok jelentkezését 18-án pén-
tek estig várják az egyesület címére.
Az ételek zsûrizése szombaton dél-
ben kezdõdik. A színes kulturális
programokkal kísért rendezvényt
Cseresnyés Péter polgármester nyit-
ja meg 17 órakor. A 17.30-kor kez-
dõdõ kóstolón minden résztvevõt
megvendégelnek egy-egy tál füs-
tölt, csülkös-babos répával. A répa-
vacsora után bállal folytatódik a

fesztivál. Kategóriánként 3-3 csapa-
tot díjaznak, ezen kívül közönség
díjat és szakmai különdíjat is kiosz-
tanak a versenyzõk között. 

Prikryl József kiegészítésként
hozzátette: a versenyzõk két kate-
góriában; hagyományos – füstölt
csülkös-babos, paradicsomos ke-
rekrépa –, és egyéb kategóriában
indulhatnak a versenyen. Az or-
szágban itt Miklósfán fõzik leg-
jobban a kissé kesernyés, sajátsá-
gos ízvilágú répát, és megerõsítet-
te meg a Dömötörfy Sándor által
elmondottakat, mely szerint van
létjogosultsága a hungaricumként
történõ elismertetésének.

B.E.
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A fõvárosban került megrende-
zésre a látványtáncosok Országos
Mikulás Kupája. A Premier
Táncklub két csapattal, két kor-
osztályban képviselte városunkat
a megmérettetésen. 1386 verseny-
zõ összesen 240 mûsorszámmal
lépett a szakmai zsûri elé. 

A kanizsai táncosok junior csa-
pat színpadi látványtánc és felnõtt
csapat színpadi látványtánc kate-
góriában indultak. A junior csapat
táncosai: Böjti Blanka, Bunczom
Evelin, Bunczom Fanni, Komá-
novics Kyra, Lovkó Luca, Papó-
csi Petra, Somogyi Nóra, Takács

Anna a Bankrablók címû koreog-
ráfiával, míg a felnõtt csapat:
Glavák Katalin, Lelner Júlianna,
Németh Petra, Papócsi Petra,
Sipos Eszter, Radics Vanda,
Vékási Dorottya, Verkman Nóra,
Weisz Virág pedig a Bazi Nagy
Romalagzi címû produkcióval állt
színpadra. A zsûri értékelése alap-
ján mindkét csapat a dobogó III.
fokára állhatott fel. A Premiere-
seknek ez jó eredménynek számít,
hiszen nagyon sok színvonalas
produkciót láthattak ellenfeleik-
tõl. A munka folytatódik, hiszen
januárban már egy nemzetközi
táncversenyen kerül megmérette-
tésre a csapat egy teljesen új kore-
ográfiával.

Köszönet a felkészítõknek:
Salamonné Kuzma Renátának, Né-
meth Petrának és Tornyos Ervin-
nek – mondta el a kanizsaujsag.hu-
nak Németh Petra a táncklub veze-
tõje.

Kanizsa

DDoobbooggóórraa ttáánnccoollttaakk

A hun legenda éledt újjá az
Attila Óvodában a minap meg-
tartott Attila napi rendezvé-
nyen. A mesevilággal átszõtt,
délutánba nyúló programon az
intézmény apraja-nagyja része-
se volt a hagyományápolást és
magyarság tudatunk ébrentar-
tását célzó „Mesetarisznya” el-
nevezésû jeles napnak. 

Az Attila Óvoda tradícióinak
fontos részét képezi az Attila nap
megünneplése, mely jóval több egy
egyszerû névnapi rendezvénynél.
Ugyanis – mint 2000 óta – minden
évben, ezúttal is mesevilágot vará-
zsoltak az óvodapedagógusok a
gyermekeknek: így népszerûsítik a
magyar népmeséket, és szerettetik
meg az olvasást a kicsikkel –
összegezte a rendezvény értelmét,
értékét Kovács Jánosné, tagóvoda-
vezetõ. A történetekkel, mondák-
kal, legendákkal átszõtt délelõttön
még egy héja is érkezett („sólyom-
szárnyon”) a gyermekekhez. Nem
véletlenül, ugyanis, a madár Attila
hun király kedvenc állatainak sorá-
ba tartozott. Majd Kardos Ferenc, a
Halis István Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese anekdotákkal, me-
sékkel szórakoztatta a legifjabb ge-
nerációt. A rendezvény külön érde-
kessége, hogy egy, a közelmúltban
megnyert TÁMOP-os pályázat jó-
voltából a sólyom, mint a névadó
Attila kedvenc madara bekerült az
intézmény köztudatába – ezt a ki-
csik színezés, rajz formájában is
megörökítették – tovább gazdagít-
va az óvoda környezet-és hagyo-
mánytudatos nevelésének sokrétû-
ségét. A családi kapcsolatok ápolá-
sának fontosságáról sem feledke-
zett meg az Attila ovi nevelõtestü-
lete, hiszen a program apropója-
ként délután a kicsiknek saját szü-
leik, hozzátartozóik olvastak mesé-
ket.

Sz.Zs.

Mesetarisznya
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VOKSH Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.01.14-én 16 órakor

személyautó
Az elméleti oktatás díja 

csak 5000 Ft
2013.01.15-én 16 órakor

C, D, C+E kategória
2013.01.17-én 16 órakor

gépkezelõ (targonca, emelõgép és 
földmunkagép)

2013.01.26.-i GKI és a 
2013.02.16.-i vállalkozói vizsgára

jelentkezéseket 01.16.-áig elfogadunk!

A hatodik Társadalmi Felelõs-
ségvállalási Konferencia és a Kö-
szönet Napjának rendezvényén
adta át a Civil Kerekasztal Egye-
sület a Köszönet napi díjakat. A
rendezvényt Cseresnyés Péter
polgármester, országgyûlési kép-
viselõ nyitotta meg. Beszédében
a polgármester kiemelte: ame-
lyik település erõs akar lenni, és
erõs akar maradni, annak erõs
civil szervezetekkel kell rendel-
keznie. 

– Bármit akarhat a közigazgatás,
vagy egy település irányítása, ha

azt az ott élõ emberek, civil szer-
vezetek nem fogadják el, a feladat,
a cél nem fog teljesülni. A polgár-
mester örömmel jegyezte meg,
hogy Nagykanizsán erõs, és hó-
napról hónapra egyre erõsebb a ci-
vil szervezõdés. Az alakuló civil
szervezetek nem azt nézik, honnét
szerezhetnek pénzt a saját mûkö-
désükhöz, hanem azt, hogy milyen
feladatot, küldetést teljesíthetnek
be, mivel tehetik jobbá, kényelme-
sebbé, szebbé az adott településen
az emberek életét. Fontos, hogy
ezek a civil szervezetek, anélkül,
hogy bármiféle iránymutatást vár-

nának, olyan programokat kezde-
ményeznek, adnak a városnak, az
itt élõ embereknek, amelyek sokak
megelégedettségét, elismerését ki-
vívják. A civilek tevékenysége ko-
moly identitástudatot is adhat az itt
élõ embereknek – folytatta –, hisz
saját magunkért, saját érdekünk-
ben teljesítjük ezt a fajta feladatot.
Végül a városvezetés nevében
megköszönte a jelenlévõknek a vá-
ros érdekében végzett munkáját, és
áldott karácsonyi ünnepeket, vala-
mint eredményekben gazdag bol-
dog újévet kívánt mindnyájuknak. 

A program további részében a
társadalmi felelõsségvállalásról
Lánczos Attila, a Kanizsa Pékség
Zrt. kereskedelmi igazgatója tartott
elõadást, a Zala megye 7 csodája
címû akció részleteirõl pedig Nagy
Imre, a Kanizsa TV ügyvezetõje,
majd egy karácsonyi hangulatú ün-
nepi mûsort követõen került sor a
Köszönet napi díjak átadására.

A Felelõsségvállalási Konferen-
cia és a Köszönet Napja ünnepi
rendezvényének keretében adták
át az elõzõ esztendõkben legaktí-
vabban tevékenykedõ idõsügyi
kluboknak, csoportoknak is az ok-
leveleket. Az okleveleket Cseres-
nyés Péter polgármester, ország-

gyûlési képviselõ, az Idõsügyi Ta-
nács elnöke adta át.

Köszöntõjében Budavölgyi Kál-
mán elnök többek között kiemelte:
lakóhelyünknek a kimutatások
szerint 366 bejegyzett civil közös-
sége van, akik jelentõs szerepet
játszanak a város életében. Közü-
lük 69 vette a fáradságot és pályá-
zatot nyújtott be a legfõbb civil
forráshoz a Nemzeti Együttmûkö-
dési Alaphoz mûködési támogatást
kérve. Közöttük 30-an voltak ered-
ményesek, akik átlagosan 372 ezer
forint támogatást kaptak. Ezt kö-
vetõen az elnök bemutatta a Nagy-
kanizsai Civil Kerekasztal Egye-
sület közremûködésével, és a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium anya-
gi támogatásával megszületett Za-
la hét csodájának elsõ nyomtatott,
1000 példányos kiadványát, mely-
nek ajánló sorait Dr. Manninger
Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés el-
nöke írta. 

A civilek szponzora kitüntetõ cí-
met 2012-ben a Kanizsa Pékség
Sütõipari és Kereskedelmi Zrt.
nyerte el. 

A civilek mecénása díjat a Varga
és Ignácz Kft, vagyis a Király
Gyógyszertár kapta.

Az év civil fiatalja kitüntetõ cí-
met Kunics Réka és Kunics Bence
nyerte el. Mivel Bence a gimnázi-
um osztályával éppen Ausztriában
tartózkodott, kitüntetését édesany-
ja vette át. Az év civil önkéntese dí-
jat Hóbor Ildikó vehette át. Az év
civil egyesülete címet a kiskanizsai
Sarlós Boldogasszony Plébánia
közösségei nyerték el.

Az év civil embere díjat Horváth
Jánosné nyugalmazott pedagógus
kapta meg.

B.E.

MMeeggkköösszzöönnttéékk aa cciivviilleekk mmuunnkkáájjáátt

A Magyar Vöröskereszt Nagy-
kanizsai Területi Szervezete a
Kanizsa Plazával közösen a ta-
valyi évben is megrendezte ha-
gyományos jótékonysági gyûjtõ-
akcióját, Adomány Expressz né-
ven – tájékoztatta lapunkat
Miksó Andrea asszisztens. 

Az akció kedvezményezettjei a
városi és városkörnyéki szegény-
ségben élõ családok és egyedülálló
emberek voltak. A gyûjtés helyszí-
nén tartós élelmiszereket, tisztító-
és tisztálkodási szereket, édessé-
get, jó állapotú könyveket, játéko-
kat, meleg ruhát gyûjtöttek a szer-
vezõk. A karitatív akciót a Vörös-
kereszt önkéntesei végezték, a Ka-
nizsa Plazában, a Mikulás Lak
mellett felállított Gyûjtõállomás-
nál 2012. december 10-19. között.

Az akció során több mint 25 do-
boz ruhanemû, 5 doboz tartós élel-
miszer, 2 doboz édesség, 1 doboz
tisztítószer, 14 doboz játék, 5 do-
boz könyv, 2 doboz cipõ és egyéb

felajánlások érkeztek (pl. iskola-
táska, ajándékcsomagok).

A Vöröskereszt a gyûjtés alatt
folyamatosan szállította az adomá-
nyokat a rászorulóknak. Az össze-
gyûjtött ruhanemût a városi haj-
léktalanok és a rászoruló családok,
a tartós élelmiszerek nagyobb ré-
szét pedig a Vöröskereszt látókör-
ében lévõ, idõs emberek kapták. A
játékok nagyobb hányada fõként a
nevelõszülõknél élõ állami gondo-
zott gyermekekhez került.

Az Adomány Expressz kollektívá-
ja 2012. december 20-án személyes
látogatást tett több intézményben. 

A Magyar Vöröskereszt képvi-
seletében Dömötör László, a helyi
szervezet területi vezetõ-helyette-
se, valamint a Kanizsa Plaza részé-
rõl Vámos Zsolt, üzemeltetési
igazgató, a Kanizsai Dorottya Kór-
ház Gyermekosztályán jártak, ahol
több doboznyi játékot adtak át az
osztály kis betegeinek. 

Az adományozók következõ ál-
lomása kora délután az Ûrhajós ut-

cai Gyermekotthon volt. Az ott-
honban élõ gyermekek izgatottan
és örömmel várták és fogadták a
látogatókat. 

Az Adomány Expressz a nap vé-
gén egy kiskanizsai családot is fel-
keresett: Tiszainé Marton Éva és
párja, négy állami gondozott leány-
gyermek nevelõszülei. A legfiata-
labb családtag segédkezett a gyûj-
tési akcióhoz kapcsolódó „Megy a
gõzös Fehérvárra…” elnevezésû
játék nyertesének kisorsolásában.
A játékban közel 40 adományozó
vett részt, a székesfehérvári Novo-
tel****-be érvényes hosszú hétvé-
gét, és az Árpád Fürdõ családi be-
lépõjét Szalai Viktória nyerte. 

Az Adomány Expressz elsõ útja
sikerrel zárult. A szervezõk több
évre nyúló közös együttmûködése
régi-új alapokra helyezõdött,
melynek keretében a jövõben több
hasonló jótékonysági akciót is sze-
retnének megvalósítani.

Kanizsa

HHáázzhhoozz mmeenntt aazz AAddoommáánnyy EExxpprreesssszz
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Tóth Nándor önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. január 14-én 17
órától Bajcsán a Kultúrházban, aznap 18 órától Kiskanizsán a volt Nagyrác ut-
cai iskola ebédlõjében.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

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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2013. január 10.

Tisztelt nagykanizsai kutyatulajdonosok!
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. november 29-i köz-
gyûlésén hozott 337/2012.(XI.29.) számú határozatával úgy döntött, hogy
támogatja az ebek transzponderrel történõ megjelölését. Ennek során az önko-
rmányzat az állatorvosokkal közösen kedvezményes akciót hirdet az ebek tel-
jes körû, mikrochippel való megjelölése érdekében.
A megállapodás értelmében az ebösszeírás alapján az önkormányzathoz 2012.
december 31-ig bejelentett ebek esetében 2013. január 1- június 30. között az Avt.
42/A.§ (2) bekezdésben megjelölt szolgáltatás díja – amely magában foglalja a
transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját – brut-
tó 3000 Ft, azzal, hogy külön állatorvosi vizsgálati díj sem kerül felszámításra.
Az önkormányzat azon ebek esetén, amelyeknél fennáll az ebrendészeti hoz-
zájárulás fizetési kötelezettség és a tulajdonos a hozzájárulást az önkormányzat
részére megfizeti, a 3000 Ft-os szolgáltatás díjához támogatást nyújt, melynek
alapján a tulajdonos az említett szolgáltatásért az állatorvos részére közvetlenül
csak 1000 Ft díjat fizet. Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 40/2012 (IX. 12.)
számú önkormányzati rendelet a www.nagykanizsa.hu portálon A város
mûködése / Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt olvasható.
Az önkormányzattal megállapodást kötött állatorvosok elérhetõsége a mellé-
kelt listában található. A kedvezményes szolgáltatási díj nem terjed ki a transz-
ponder behelyezéséhez esetlegesen kapcsolódó, a tulajdonos által kért egyéb  (
kiszállás, az állat egyedi nyugtatása, bódítás, helyi érzéstelenítés, stb…,) szol-
gáltatásra.

Cseresnyés Péter polgármester

Az Önkormányzattal szerzõdött állatorvosok elérhetõsége:

Név/Rendelõ helye/Rendelési idõ/Elérhetõség
Dr. Dezsõ János
8800 Nagykanizsa, Iskola u. 2., Hétfõ-péntek: 17.00 -18.00 óra.
Telefon: 06-93/377-016, fax: 06-93/377-016, mobil: 06-20/913-9713,
e-mail: medi-best@freemail.hu
Dr. Fekete Ágoston
8800 Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 28. Hétfõ-péntek: 9.00 -13.00 óra, 
16.00 -18.00 óra. Telefon: 06-93/319-213, mobil: 06-20/9467-278,
e-mail: vetgen@chello.hu, honlap: www.fekete-agoston.hu
Dr. Boa László
8800 Nagykanizsa, Teleki u 56. Hétfõ 15-18 óra, Kedd 10-12 óra, 15-18 óra;
Szerda 15-18 óra; Csütörtök 10-12 óra; Péntek 10-12 óra, 15-18 óra. 
Telefon: 06-93/321-014, mobil: 06-30/3399-979, e-mail: drboa@enternet.hu
Dr. Bozsoki Attila
8800 Nagykanizsa, Búzavirág u. 33. Hétfõ-péntek 15.00-18.00 óra, 
mobil: 06-30/343-7121, e-mail:bozsoki.attila@vipmail.hu
Dr. Horváth László
8800 Nagykanizsa, Munkácsy M. u. 7/a. Hétfõ-péntek 17-18 óra.
Telefon: 06-93/315-895, mobil: 06-30/412-9474,
e-mail: novamedvet@gmail.com; dhl@citromail.hu 
Dr. Kósek Kornél
Mobiltelefon: 06-30/284-62-74, e-mail: kkosek@freemail.hu
Dr. Pálfi József
8800 Nagykanizsa,  Felsõerdõ u. 90. Hétfõ-péntek 8-17 óra.
Telefon: 06-93/315-309, e-mail: palfidoki@gmail.com
Dr. Talabér Gyula
8800 Nagykanizsa Dózsa György u. 121/8. Hétfõ-péntek 15-19 óra
Telefon: 06-93/789-930, fax: 06-93/789-930, mobil: 06-30/351-5500 
e-mail: vettala@vipmail.hu
Dr. Virág Zsolt
8747 Garabonc, Fõ út 76. Hétfõ-péntek 8.30-10.00 óra, 14.30-17.30 óra
Telefon: 06-30/520-0467

TTiisszztteelltt NNaaggyykkaanniizzssaaii 
KKuuttyyaattuullaajjddoonnoossookk!!

Ezúton tájékoztatjuk a nagykanizsai lakosokat, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának ügyfélfogadása 2013.
január 4-tõl (péntektõl) a Polgármesteri Hivatal Erzsébet tér 7. szám alatti
épületben (alagsorban kialakított helyiségben) történik.

EEllkkööllttöözzöötttt aa SSzzoocciiáálliiss OOsszzttáállyy 
üüggyyffééllffooggaaddáássaa

Tisztelt Pályázók! A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójának
döntési listája a www. nagykanizsa.hu honlapon megtekinthetõ.

BBuurrssaa HHuunnggaarriiccaa 22001133 nnyyeerrtteesseeii

Javaslat az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011.
(XI. 4.) önkormányzati rendelet módosítására

Balogh László képviselõ 2012. novemberében elõterjesztést nyújtott be az épí-
tett környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 4.) önkormány-
zati rendelet módosítására.
Az indítvány célja a Rákóczi u. 40. sz. (1292 hrsz.) ingatlan kivétele az utcaké-
pi védettség alól, azaz a rendelet 1. melléklet U-9 Védett utcaképek táblázat Su-
gár utcai ingatlanok 7. sorának törlése.
Az épített környezet értékeinek helyi védelmérõl szóló 91/2011. (XI. 4.) ök.
rendelet 3. § (5) bekezdése szerint: "A helyi védelem kimondásával vagy tör-
lésével kapcsolatos javaslatot az errõl szóló döntést megelõzõen 30 napra a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján közhírré kell tenni. A közhírré tétel idõ-
tartama alatt a javaslattal kapcsolatos elõterjesztés megtekintését biztosítani
kell." 
Ezért a módosított tervet 2012. november 30-tól kifüggesztettük a Polgármes-
teri Hivatal (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) elõcsarnokában, ahol munkanap-
okon megtekinthetõ.
A módosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel
idõtartama alatt a városi fõépítésznek (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Fax.:
93/500-735) címzett levélben lehet jelezni.

AAzz ééppíítteetttt kköörrnnyyeezzeett éérrttéékkeeiinneekk hheellyyii
vvééddeellmméérrõõll sszzóóllóó rreennddeelleett mmóóddoossííttáássaa

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nagykanizsa városában a biohulladék gyûjtés
rendje 2013. január 1-jétõl változik. A gyakoriság évi 52 helyett 40 lesz, ami azt
jelenti, hogy a biohulladékot kéthetente fogjuk elszállítatni, a "szezonban"
pedig (20-47. hétig) hetente. Kérjük, figyeljék az ezzel kapcsolatos tájékoztatót
a helyi médiumokban.
Január 7-tõl a szelektív gyûjtõedények, valamint a társasházi hulladékgyûjtõ
edények mellé kihelyezett karácsonyfákat gyûjtõjáratban szedi össze a szolgál-
tató. Kérjük a lakosságot, hogy karácsonyfáikat ennek megfelelõen helyezzék
el a közterületeken.

VVáállttoozziikk aa bbiioohhuullllaaddéékk ggyyûûjjttééss rreennddjjee

Nagykanizsa MJV Önkormányzata megbízására az AOD Kft elkészítette a vá-
ros településrendezési tervének szükséges módosításait. A tervet az érdekelt
szakhatóságokkal megtörtént egyeztetés és javítás után az Étv. 9. § (6) bekez-
dése értelmében 2012. december 21-tõl 2013. január 20-ig közszemlére tesz-
szük. Ezen idõtartam idején a terv munkanapokon munkaidõ alatt megtekinthe-
tõ a városi fõépítészi irodában (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 4.)

A módosítással érintett területek:
1. Kinizsi u. - Rákóczi u. - Sugár u. - Arany J. u. folytatása által határolt tömb-
ben az övezeti szabályozás módosítása
2. Mánta-patak - Principális-csatorna - 0397 hrsz. út által határolt tömb öveze-
ti besorolásának módosítása
3. Az építési helyre vonatkozó szabályok módosítása egyes kistelkes területeken
4. A Csengery utcából nyíló 3864/5 hrsz-ú út közút jellegének törlése
5. Az épülõ 61. úti felüljáró környezetében új kiszolgáló út kialakítása
6. A városi strand övezeti határának és beépítési módjának módosítása
7. Kertes mezõgazdasági területeken az építménymagasság módosítása
8. AGárdonyi utcából nyíló 30493 hrsz-ú telken tervezett közút törlése
9. A kiskanizsai volt Tsz-major övezeti besorolásának módosítása
10. A Vágóhíd utcából északra tervezett gyûjtõút egy részének törlése
11. Petõfi - Honvéd - Dózsa u. által határolt tömbben a szabályozás pontosítása
12. Az Interspar áruháztól keletre tervezett tömbfeltáró út törlése
13. A Siroma-plast telepétõl délre húzódó 3287/6 hrsz-ú út törlése
14. Erdész u. keleti végén tervezett buszforduló helyének biztosítása
15. Vízfolyások jogszabályban elõírt kezelési sávjának egyértelmûsítése
16. A város területén lévõ egyes közutak szabályozási szélességének csökkentése
A módosítással kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat a közszemlére tétel
idõtartama alatt a városi fõépítésznek írásban (levél: 8800 Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér 7., fax.: 93/500-735) lehet jelezni.

TTeelleeppüüllééssrreennddeezzééssii tteerrvv mmóóddoossííttááss 
kköözzsszzeemmlléérree ttéétteellee
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A Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége négy zalai víz
– a Gébárti víztározó, a nagyka-
nizsai Csónakázó tó, a Zala-fo-
lyó, és a Mura-folyó – halászati
jogát birtokolja. 2012. február-
jában a szövetség választmánya
Makovecz Tamást választotta el-
nökének, aki elsõként a szerve-
zeti, pénzügyi és számviteli mû-
ködést világította át. A helyzet-
kép feltárása után megkezdõdött
a negyvenkét tagegyesületet tö-
mörítõ szövetség mûködésének,
gazdálkodásának markáns át-
szervezése, a közép és hosszú tá-
vú stratégia kialakítása.

Makovecz Tamás afféle év végi
mérlegként lapunknak beszélt a
több száz kanizsai és város kör-
nyéki horgászt érintõ Csónakázó
tóval kapcsolatos terveikrõl, a
2013-ban várható pozitív változá-
sokról.

Mint ismeretes a Csónakázó tó a
város tulajdonában van, a tó keze-
lõje a Via Kanizsa Kht., a halgaz-
dálkodással, halõrzéssel, környe-
zetvédelemmel kapcsolatos fel-
adatokat pedig a szövetség látja el.
2013-ban prioritást élvez a fogási
lehetõségek minõségi és mennyi-
ségi javítása, mely visszacsábíthat-
ja a tóra a korábban elpártolt hor-
gászokat is. A szövetség mind az
önkormányzattal, mind a Via Ka-
nizsával új alapokra helyezte a
szakmai és partneri együttmûkö-
dést. Ezúton is köszönetemet feje-
zem ki Cseresnyés Péter polgár-
mester és Gáspár András vezér-
igazgató uraknak, hogy támogat-
ják közös céljaink megvalósítását

– mondta elöljáróban Makovecz
Tamás.

Jól ismert probléma a Csótó kis
öblének eliszaposodása. Ez ügy-
ben várjuk a Balaton Felvidéki
Nemzeti Park szakvéleményét –
folytatta az elnök. Tudvalévõ,
hogy a klasszikus úszó kotrás költ-
ségei nagyon magasak, ezért az
iszap szivattyúzása lehet a megol-
dás. A probléma megoldásához ko-
moly együtt gondolkodásra lesz
szükség. Jövõ évi terveinkben a
part menti infrastruktúra fejleszté-
se, nevesítve a versenypálya kiala-
kítása és a tó körül lopásbiztos sze-
metesek kihelyezése is szerepel. A
szövetség e célra különített el
pénzügyi forrást, de a város támo-
gatására is számítunk. Az ezzel já-
ró munkák elvégezéséhez termé-
szetesen elsõsorban a város cégeit
vesszük számításba.

A Csónakázó tó partjának ka-
szálásával kapcsolatban megálla-
podás született – sorolta tovább a
történteket az elnök. A jövõben a
Via az eddig gondozott önkor-
mányzati területeken kívül külön
megállapodás alapján elvégzi pél-
dául a tó vasút felõli oldalán talál-
ható zöld terület rendben tartását
is. Megállapodás született arról is,
hogy a Via és a horgászszövetség
megbízott képviselõje végrehajt-
ják a Csótó vízi mûtárgyának hely-

színi üzemi felülvizsgálatát. Fel-
mérik a gát állapotát, a zsilip mû-
ködését, ellenõrzik az üzemi víz-
szint meglétét, és feltárják a be-
avatkozási pontokat. A Via és a
szövetség közös projekt keretében
elvégzi a Csótó téli nádvágási
munkáit is, ahol a szövetség bizto-
sítja a kaszáláshoz szükséges felté-
teleket, a Via pedig a levágott nö-
vényzet elszállítását és elhelyezé-
sét végzi. A rendezett vízpart ki-
alakítása mellett további horgász-
helyek kialakítására is sor kerül-
tette hozzá Makovecz Tamás.

Ez évben tehát megtörtént a szö-
vetség mûködési kiadásainak je-

lentõs csökkentése. A megtakarí-
tott pénzösszeget haltelepítésre
fordítottuk és idén már fejlesztésre
is jutott. Ezzel együtt 2012-ben a
szövetségi lehetõségek javulása
eredményeként 60 helyett már 100
mázsa hal került a tóba, melynek
mintegy a fele ponty, s régi csótós
idõket idézõ mennyiséget jelent –
tért rá újabb témára az elnök. A
nagy halmennyiség jelentõsen ja-
vítja a jövõ évi fogási esélyeket,
amihez igazodnak a területi jegyek
árai, valamint újfajta jegyek beve-
zetésére is sor kerül. Az úgyneve-
zett nappali területi jegy 26 ezer
forintba kerül majd. Sok horgász
igényét szeretnék kielégíteni a
non-stop éves jegy bevezetésével,
ami megvásárlójának egész évben
0 – 24 órás horgászati lehetõséget
biztosít. Ennek ára 40 ezer forint.
A sporthorgászok számára sport
napijegyet bocsátunk ki, s lehetõ-
ség lesz 24 órás napijegy váltására
is. Ezek ára: nappali esetében 2800
Ft, 0-24 órára vonatkozóan 3500
Ft, míg a sport napijegy 1500 Ft.

A tudnivalók közt elmondta, a
compó kifogható legkisebb mérete
30 cm, ponty 35 cm, süllõ 40 cm,
a 60 cm-nél nagyobb pontyot pe-
dig megtartani nem szabad. A na-
gyobb mennyiségû hal tóba helye-
zése indokolta a halõrzés megerõ-
sítését is. A kanizsai egyesületek
halõri csoportjainak bevetése mel-
lett a Miklósfai Polgárõr Egyesület
õrei és egy fõállású halõr is vi-
gyázza a sokmilliós vagyont.

A beszélgetésbõl azt is megtud-
tuk, szövetség 2013-ban a Mura
menti horgászok problémáira is ér-
zékenyen szeretne reagálni. Már a
télen megkezdték az ellenõrzési
tevékenységet a kritikus helyeken,
ami pozitív fogadtatásra talált. Az
ellenõrzés hatékonyságának to-
vábbi fokozása természetesen pri-
oritást élvez. Január hónapban, pe-
dig a szövetség fórumra hívja a
murai egyesületek képviselõit,
hogy elmondhassák azokat a prob-
lémákat, amelyekben segítséget
várnak.

Végezetül Makovecz Tamás el-
nök a Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége nevében min-
den kedves horgásznak fogási
eredményekben gazdag újeszten-
dõt kívánt.

Kanizsa

CCssóóttóóii hhoorrggáásszzffeejjlleesszzttéésseekk 

22001122-bbeenn 110000 mmáázzssaa hhaall kkeerrüülltt aa ttóóbbaaJanuár 11., 25. 10 óra
KEREKÍTÕ
mondókás félóra 0-3 éveseknek
Vezeti: Vajda Margit zenepedagó-
gus (0630/6160-847)
Részvételi díj: 700 Ft/család, 
bérlettel 600 Ft/család
www.kerekito.hu 

Január 11.18 óra 
„MOZGÁS" – a Kanizsa Fotóklub
tagjainak kiállítása
Megnyitja: Balogh László, 
az OKISB elnöke
Megtekinthetõ: február 14-ig

Január 15. 19 óra
Színház - Bródy bérlet
Eisemann Mihály-Békeffi 
István-Halász Imre:
EGY CSÓK ÉS MÁS SEMMI
zenés vígjáték
A veszprémi Pannon Várszínház 
elõadása. Fõszereplõk: Kékesi 
Gábor, Stefancsik Annamária, 
Koscsisák András, Zayzon Csaba
Rendezõ: Vándorfi László
Belépõdíj: 3 500 Ft

Január 16. 15 óra
Világjárók Klubja
BRAZÍLIA - vetítettképes úti 
élménybeszámoló
Elõadó: Dr. Nagy Árpádné
A belépés díjtalan

Január 17. 8 és 13.30 óra
Ifjúsági filharmóniai bérlet
FARKAS ZSOLT ÉS VÁR-
NAGY ANDREA - négykezes 
zongorahangversenye
A mûsorban részletek hangoznak el
Grieg, Csajkovszkij, Hacsaturján,
Schubert, Mendelssohn, Beethoven
mûveibõl, valamint Vadász Bence,
Varró Dániel, Ranschburg Jenõ,
Kiss Ottó, Karafiáth Orsolya, Ápri-
ly 
Lajos verseibõl és prózáiból. 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM
NAGY MÚLTÚ TEMPLOMAI -
Gránitz Miklós, a Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje polgári tagoza-
ta címmel kitüntetett fotómûvész
kiállítása
Megtekinthetõ: január 6-ig

MISZTIKUS INDIA
Kiállítás Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet Indiában festett 
alkotásaiból
Megtekinthetõ: február 15-ig

TÁVOLI UTCÁK ÜZENETE -
Plakátkiállítás
Megtekinthetõ:
február 1-ig
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2013. január 10.

Horoszkóp

Ha teheti, ebben az évben is legyen meg-
bízható és határozott. Ne hagyja, hogy
ismerõsei kihasználják, és félrevezessék.
Reagáljon a figyelmeztetõ jelekre, és
cselekedjen megfontoltan.

Így év elején elõfordulhat, hogy a munka-
helyén történõ változások némi fejtörést
okoznak. Ne essen mindjárt kétségbe, pár-
jával együtt próbálják megtalálni a kive-
zetõ utat a pillanatnyi nehézségbõl.

Egy angyali társra, kísérõre lesz szüksége ha-
marosan. Egy baráti meghívásnak köszönhetõ-
en olyan farsangi összejövetel részese lehet,
ami nemcsak a régi szép emlékeket idézi fel,
hanem örömet okoz testnek-léleknek egyaránt. 

Fontos döntés elé kerülhet ezekben a napok-
ban. Reagáljon határozottan a kihívásokra, és
a csüggedés helyett fogja fel úgy a helyzetet,
hogy minden a javára válik. Az egészségére
is ügyeljen az eddigieknél sokkal jobban.

Jó hírekre számíthat mind a környezetében,
mind a munkahelyén. Ne féljen az esetleges
átszervezésektõl, hisz a nehézségeknek
elõbb utóbb vége lesz, s tavaszra minden a
régi kerékvágásban megy tovább.

Kellemes hétvégére számíthat. Ne gondol-
jon eget rengetõ dolgokra, hiszen egy ká-
vézás, vagy egy baráti csevegés is megvál-
toztathatja a hangulatát, és okot adhat a ne-
vetésre, a kellemes kikapcsolódásra.

Remek formában lesz a hétvégén, és az
anyagiak terén is gyarapodást jeleznek a
csillagok. A jó hangulatát tovább fokozza
ez a hír, és arra készteti, hogy mûvészi,
alkotói tevékenységbe fogjon.

A vásárlás területén célszerû lesz mosta-
nában némi önmérsékletet tanúsítania.
Egy-két hónapnak el kell telnie ahhoz,
hogy az év végi lazítás után többet meg-
engedhessen magának.

Hogyha nyugodtan szeretné eltölteni a hétvé-
gét, ne kutasson titkok után. Újdonsült isme-
rõsét fogadja el olyannak, amilyennek a kez-
detekkor megismerte. Ha nem tudja vissza-
fogni magát, fusson egy-két kilométert.

Lehet, hogy csak a Holdnak lesz köszön-
hetõ, könnyen ingerültté válhat ezekben
a napokban. Ápolja tovább a baráti kap-
csolatait, és hagyja, hogy a szeretet min-
dent jobbá tegyen a környezetében.

Pénzügyei terén némi viták keletkezhetnek
otthon. Az idegeskedés helyett nyugodjon
meg, mert a helyzetet megfordíthatja, és
pénz is állhat a házhoz, ha ingatlaneladással
kapcsolatos régi tervét megvalósítja.

Nem lesz szüksége mostanában õrangyalra,
bárhova megy, vagy bármibe kezd. Az egész-
ségére azonban ne sajnálja a pénzt, kezdje az
év elejét gyógyteák iszogatásával. S ha jól
esik, kortyolgasson élvezettel. 

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

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)
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BBÉÉRRLLEETT
Csengery úton két szoba + konyha +

fürdõszobás bútorozott albérlet kiadó.
Kaució szükséges. Érd.: 0630/227-3294
(7544K)

Készpénzért vásárolok régi könyvet,
festményt, porcelánt, régi  népi parasztbú-
torokat és ruhákat, valamint használati
tárgyakat és teljes hagyatékot. Tel.:
0620/555-3014 (7523K)

Könyveket, márkás porcelánokat, régi
mûszereket, minden régi tárgyat, ezüst

evõeszközöket készpénzért vásárolok.
Nagykanizsa, 0630-332-8422 (7545K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. január 10.14

2013.01.15. KEDD 10:00 – 13:00 Magyar Vöröskereszt, Nk. Sugár u.
28. 2013.01.15. KEDD 14:30 – 16:30 Belezna – Polgármesteri Hivatal, 
Szabadság tér 12. 2013.01.17. CSÜTÖRTÖK 10:00 – 11:30 Fityeház –
Mûvelõdési ház, Alkotmány tér 10.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt

Az év végén ezúttal nem a
kard, inkább a hangszerek kap-
ták a fõszerepet a kanizsai vívóte-
remben, mivel évzáró gyanánt a
Nagykanizsai TE vívói zenés mû-
sorral karácsonyoztak és búcsúz-
tatták a sportági esztendejüket.

Az összejövetel keretében az
edzõként is ténykedõ Piecs Adrienn
a konferanszié szerepét is magára
vállalta, míg a fiatal vívó-növendé-
kek versekkel és különbözõ zenés
darabokkal léptek – no nem a pás-
tokra, hanem – kis közönségük elé.
Az egyesület angol tagja, Simone
Lovell is készült versikével, egyben
anyanyelvén köszöntötte a kará-
csonyt csapattársai körében.

Azért sportos vonatkozása is volt
a programnak, hiszen a szakosztá-
lyon belüli legeredményesebb spor-
tolókat külön is köszöntötték.

A fiúknál a gyermek korcsopor-
tosoknál Abay Nemes Ádám,
Milassin Mór, a serdülõ csapat
tagjai, Bagarus András, Dobó Ist-
ván, Erdõs Péter, Farkas Márton,
a junioroknál pedig Farkas Miklós
szolgált rá a külön dicséretre, míg
a lányoknál a serdülõ együttes ré-
szérõl Flumbort Sára, Kungli Bor-
bála, Vernyel Sára, a már kadet in-
duló Osvald Anna érte el a legjobb
eredményeket 2012-ben.

Folytatás idén, ami már azért is
mozgalmasnak ígérkezik, mert pél-
dának okáért válogatott kerettagsá-
gért is vívhatják asszóikat és adhat-
ják a tusokat az NTE kardozói.

Vívás: 
kis llazítás uután
kezdhetik iismét Bajai NKK (1.) – Kanizsai

Vadmacskák SE (4.) 60-49 (10-
10, 21-14, 18-15, 11-10)

Amatõr nõi NB I Nyugati cso-
port kosárlabda-mérkõzés, 11. for-
duló. Baja, 150 nézõ. Vezette:
Praksch, Sági Z.

Kanizsa: Fekete (12/6), Fuisz V.
(16/3), Olasz A. (6), Jurkó (5),
Nagy D. (4). Csere: Hegyi (6),
Oros, Simon, Horváth E., Pál.
Edzõ: Farkas József. 

Az elsõ negyedben mindkét csa-
pat sok hibával játszott, a második
közepén aztán a vendégek még ve-
zettek is. A hibázás ellenben to-
vábbra is benne volt játékukban,
ezért a Baja meg is tudta fordítani
a találkozó állását. A nagyszünet
után is pontatlanul játszott a
KVSE, amit a vendéglátók kihasz-
náltak és el is húztak. Elõnyük a
mérkõzés végéig ki is tartott, ösz-
szességében a kanizsaiak gyenge
dobóteljesítményük, valamint el-
adott labdáik sora végett maradtak
alul az akkor még listavezetõ bács-
kiskuniakkal szemben. 

A férfiaknál az NB II-ben pon-
tokban nem volt hiány, adták és
kapták is becsülettel, de egy tény, a
Dombóvári KS elleni siker nem
jött rosszul... 

Murafém Kanizsa KK SE '11
– FKSZC Sárvár 128-34 (26-6,
27-5, 35-11, 40-12)

NB II Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 8. forduló.
Nagykanizsa, 30 nézõ. Vezette:
Szájer, Szlávik.

Kanizsa: Imre (17/3), Talabér
(16/6), Murvai (15/9), Lovas
(34/9), Zsámár K. (24/3). Csere:
Németh M. (16), Ujvári D. (6).
Edzõ: Farkas József.

Az egykor szebb napokat látott,

jelenleg a harmadik vonalban se-
reghajtó sárvári kosárlabda együt-
tes látogatott Kanizsára, ahol nem
is oly' rég még a férfi vonalon
szintén magasabb színvonalon pat-
togott a labda. Ezúttal idõvel in-
kább egy jó kis edzõmeccs kereke-
dett a találkozóból és a hazaiak a
közte százért hajthattak a végéhez
közeledve...

A félidõben elhangzott egy szur-
kolói felvetés: „Vajon kijönnek a
végére húszból?” Nos, a vendégek
eljutottak az emlegetett szám fölé,
de némi éllel fogalmazva, szinte
annyi fajta (egyébként tetszetõs és
a korábbi szép idõkre emlékeztetõ)
mezben – hozzávetõleg négy félé-
ben – léptek pályára... Mondjuk –
persze szintén sarkítva –, megnéz-
tük volna, hogy az Európa-hírû
olasz Virtus Bologna gárdájánál
miképpen mutatott volna a pályán
egyszerre például a Knorr-os és
Buckler-es szerelés...

Mindenesetre a kanizsaiak a
közönségnek is játszhattak a
sárváriakkal szemben, Murvai
Dániel nem véletlenül tekintgetett
sûrûn kifelé, de Ujvári Dávidnak
is megvolt a maga szurkolótábo-
ra. A 100. pont Lovas Péter nevé-
hez fûzõdött és a végén talán már
arra ment ki a vendéglátók játéka,
hogy meglesz-e a két csapat kö-
zött a háromszámjegyû különb-
ség...

Mint kiderült, korántsem kelle-
mes balatoni kirándulásra sikere-
dett a Murafém Kanizsa KK SE
'11 NB II-es férfi kosarasainak sió-
foki mérkõzése.

Siófoki KS (5.) – Murafém-
Kanizsa KKSE '11 (7.) 123-75
(36-18, 34-22, 20-18, 30-17)

NB II Nyugati csoport férfi ko-

sárlabda-mérkõzés, találkozó a 13.
fordulóból. Siófok, 50 nézõ. Ve-
zette: Kocsis J., Pécsi Zs.

Kanizsa KKSE: Molnár G.
(10/3), Tóth O. (6), Lovas (19/6),
Zsámár K. (7), Hoffmann (19/3).
Csere: Murvai (4) Németh M. (6),
Tóth B. (2), Ujvári D., Csóri, Tal-
abér, Horváth G. (2) Edzõ: Farkas
József.

Ahogy a beszámolókból kide-
rült, a vendégek védekezése ha-
gyott kívánnivalót maga után, s az
sem mellettük szólt, hogy a ven-
déglátóknak gyakorlatilag minden
sikerült a mérkõzésen. Követke-
zett hát a Dombóvári KS elleni
bajnoki...

Murafém-Kanizsa KKSE '11
(7.) – Dombóvári KS (9.) 90-67
(20-18, 32-11, 21-21, 17-17)

NB II Nyugati csoport férfi ko-
sárlabda-mérkõzés, 9. forduló.
Nagykanizsa, 50 nézõ. Vezette:
Dombai L., Németh S.

Kanizsa: Molnár G. (14/6), Tóth
O. (4) Lovas (17/3), Murvai
(20/3), Hoffmann (2). Csere:
Zsámár K. (20), Tóth B. (8), Tal-
abér (4), Imre (2), Horváth G.,
Csóri, Németh M. Edzõ: Farkas
József.

No, ilyen azért nem a leggyako-
ribb eset egy kosaras gyõzelem al-
kalmával. Szó nem volt itt az el-
lenféltõl való folyamatos elhúzás-
ról a hazaiak részérõl, hanem
mintha egy varázsütés történt vol-
na – ráadásul nem is a végén, ha-
nem – a második tíz percben.
Ahogy Farkas József tréner fogal-
mazott: „A második negyedben el-
léptünk ellenfelünktõl.” Nos, ez
elég is volt a gyõzelemhez.

Polgár László

FFeelleemmááss éévvzzáárróó,, ssiikkeerreess éévvnnyyiittóó

Az új esztendõ elkezdõdött –
lassan a futballban is. Nincs ez
másként a Nagykanizsai TE 1866
NB III-as gárdájának háza táján
sem, hiszen a jövõ héten már el-
kezdõdik az érdemi munka, termé-
szetesen idõvel edzõmérkõzések-
kel spékelve a programot – tudtuk
meg Koller Zoltán vezetõedzõtõl.

Lassuk, egyelõre konkrét idõpontok
nélkül, de úgymond lelkiekben milyen
ellenfelekre készülhetünk. Mint kide-
rült, Csurgó, Andráshida, Nagybajom,
Nagyatád, Galambok, Semjénháza,
Lenti TE az ellenlábasok sora, utóbbi
három együttes ellen hétközi, vagyis
szerdai meccsre lehet számítani – a
mûfüves pályán. Igen, a Bányász-pá-
lya mögött kialakított játéktéren...

Hidától BBajomig
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2013. január 10.

A Délzalai Vízmû SE úszóinál
a karácsonyi ünnepek elõtt is
sorra került a klub évadzáró
versenye, melyen 140 sportoló
állt rajtkõre, ki-ki persze az esz-
tendõ végi habitusa szerint. Bár,
az nem volt kétséges, akiket kü-
lönösképp a küzdõszellem haj-
tott, õk a hagyományos csillag-
szóró versenyt is nagy izgalom-
mal várták.

A picit idõsebbek, s a re-
ményteljes ifjabbak is letudták
az 50 és 25 méteres távokat –
úgymond versenyre, s minden
egyes hosszon egy-egy (újabb)
kiesõvel. Elõbbi korcsoportnál
sokáig Molnár Flóra volt az az
úszó, aki a legjobban ment, az-
tán ahogy ritkult a létszám, jöt-
tek fel rá a többiek, majd a vé-
gén a következõ sorrend alakult
ki: 1. Zámodics Márk (1997), 2.

Gayer Marton (1998), 3. Mol-
nár Flóra (1998).

A kicsiknél is hasították a vizet
becsülettel az úszó palánták, náluk
aztán így végeztek: 1. Hederics
Hanna (2000), 2. Kantó Loretta

(2001), 3. Doszpoth Csenge (2001).
A legfiatalabbak–  vagyis a 2003-as,
valamint fiatalabbak – mezõnyében
a viadalt Kurucz Levente nyerte.

P.L.

ÚÚsszzááss:: vviizzeess ccssiillllaaggsszzóórróó 
Negyedik alkalommal rendezték

meg a teremfoci Deme Richárd
Emléktornát, melyre idén már 12
együttes jelentkezett. Richárd egy-
kori megyei osztályú együttesei és
kispályás legénységek léptek par-
kettre, kétszer hatos csoportokban
mérkõztek a csapatok.

Az így kialakult sorrendek alap-
ján eldõlt, hogy a fõágon a harma-
dik helyért Bagola – FC Oportó, a
döntõben pedig Zákány – Timber-
land párosítás alakult ki. Természe-
tesen „vigasztalódni is lehetett”, ott
a harmadik pozícióért Olajbányász
– Belezna, az elsõért Tintahal –
Szentbalázs kövekezhetett.

Érdekesség, hogy szinte vala-
mennyi párosításban a második
együttes gyõzött, mindössze a zá-
kányiak nyerték "elöl lévõ"
gáradaként mérkõzésüket - s ezzel
az egész tornát is egyben.

IV. Deme Richárd Emléktorna.
Vigaszág, 3. helyért: Olajbányász
– Belezna 1-1 (büntetõkkel: 1-2).
1. helyért: Tintahal HK – Szent-
balázs 0-1. Bronzmérkõzés: Bago-
la – FC Oportó 1-5. Döntõ: Zá-
kány – Timberland 1-0.

A torna végeredménye: 1. Zá-
kány, 2. Timberland, 3. FC
Oportó, 4. Bagola. Legjobb játé-
kos: Gócza László (Zákány). Gól-
király: Cs. Horváth Gábor
(Oportó) 8 góllal. Legjobb kapus:
Szántó Péter (Szentbalázs).

Lelkükbõl 
szólt aa ffutball

Tizennegyedik alkalommal
rendezték meg Gelsén az
Unicum Kupa teremfoci tornát,
melyre tizenkét csapat nevezett.
A házigazdának is tekinthetõ
Unicum együttese a 2004-es –
nagykanizsai kispályás bajnok-
ságot nyert – keretével állt ki a
tornára.

– Azért volt picit merész vállalko-
zás részünkrõl a torna idei tetõ alá
hozása, hiszen egy külön ötlet volt
az Unicum nyolc évvel ezelõtti le-
génységének összehozása – mondta
a szervezõk részérõl Gregor Zoltán,
aki akkor annak a társaságnak a csa-
patvezetõje is volt egyben. –
Hál'Istennek sikerült, s aztán a srá-

cok nem is szerepeltek rosszul...
Amit az eredmények is tanúsí-

tanak, hiszen a három négyes cso-
port után két hármasba osztott
résztvevõk közül épp a szóban for-
gó együttes volt az egyik, mely a
fináléba került. A döntõben a Du-
nántúli Postás SE-vel mérkõztek
és egy izgalmakban bõvelkedõ 2-
2-es meccs után büntetõkkel nyer-
ték meg a tornát. A harmadik he-
lyen a Kadarka FC végzett, miután
2-1-re verte a Zalaszentmihályt.

XIV. Unicum Kupa, Gelse. Dön-
tõ: Unicum – DPSE 2-2 (büntetõk-
kel: 3-2). A 3. helyért: Kadarka –
Zalaszentmihály 2-1. A végered-
mény: 1. Unicum, 2. Dunántúli Pos-
tás SE, 3. Kadarka FC, 4. Zalaszent-
mihály. A torna gólkirálya: Nagy Ta-
más (DPSE; 14 találat). A torna leg-
jobb játékosa: Papp Gábor
(Unicum). Legjobb kapus: Horváth
Gábor (Unicum).

P.L.

HHáázziiggaazzddaa ggyyõõzzeelleemm aazz UUnniiccuumm KKuuppáánn

Nagyszabású programmal, az
elõzõekhez hasonlóan búcsúztatta
az óévet a Szan-Dia Fitnesz SC a
20. Kanizsa Pékség Fitness Feszti-
vál keretében, melynek bevezetõ-
jében Cseresnyés Péter polgár-
mester köszöntötte a testedzés
ezen válfaját ûzõket, no és a kö-
zönséget. 

Azért Kitti és Violetta legördülõ
könnycseppjei árulkodtak a köszön-
tés pillanataiban. Hiszen a fitness
fesztivál keretében ugyan a felsza-
badult örömé volt a fõszerep színpa-
don és nézõtéren egyaránt, azonban
elérkezett az alkalom, amikor a klub
és Vágó László elköszönt azon spor-
tolóitól, akik hosszú évekig közössé-

gükben sportoltak, ahogy tette azt
többek között Tikos Kitti és Hetési
Violetta is.

A program keretében a
tanítványok valamennyien bemu-
tatták azon produkcióikat, ame-
lyekkel az angliai világbajnokság-
tól a szerbiai Európa-bajnokságig
oly' sok örömet és érmet szereztek
az 2012-es esztendõ során.

P.L.

ÉÉvvbbúúccssúúzzttaattóó ggáálláávvaall

Az évet zárók csoportjából a
Kanizsa Box Klub öklözõi sem
maradtak ki, összejövetelükön
egyben az évet is értékelte az
egyesület vezetõsége. 

A találkozón már jelen volt Orbán
Gábor is, aki a Balti-tengeri kikötõ-
városból, Kalinyingrádból, az ott
megrendezésre került olimpiai ököl-
vívó reménységek tornájáról érke-
zett haza. „Az erõpróbán (+91 kg-
ban) ellenfelem egy örmény öklözõ
volt, aki végül döntõ fölénnyel hozta
az összecsapásunkat. Egy azonban
biztos, ezúttal megtapasztalhattam,
hogy milyen kemény a nemzetközi
mezõny. Még rengeteget kell dol-
goznom annak érdekében, hogy a
magamban megfogalmazott álmaim
valóra válhassanak.”

EEllttöökkééllttssééggbbeenn 
nniinnccss hhiiáánnyy
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A „Batthyány Lajos Középiskoláért” 
Alapítvány Kuratóriuma

2013. január 19-én, szombaton 19 órától 
rendezi hagyományos 

ALAPÍTVÁNYI BÁLJÁT
-  immár 20. alkalommal.

Belépõjegyek a Batthyány Lajos Gimnázium titkárságán 
személyesen, levélben vagy telefonon igényelhetõk.

Cím: Nagykanizsa, Rozgonyi 23. Telefon: (93) 311-239
A bál helyszíne: István Fogadó (Sormás)

START Oktatási Kft.
Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
NyT: 20-0193-04, AL: 026

SZEMÉLYGÉPKOCSI tantermi képzés
Január 14-én 16:00 óra (gyorsított), Február 9-én 8:00 óra (hétvégi) 
vagy válaszd e-learning képzésünket vagy a kettõt együtt!

ÁRUFUVAROZÓ, AUTÓBUSZVEZETÕI GKI 
Jelentkezési határidõ: január 23-án (szerda) 12:00 óra, vizsga: február 1.

TEHERGÉPKOCSI, KAMION, BUSZ tanfolyam
Február 6-án (szerda) 17:00 óra (hétközi)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013. január

A KanizsaTISZK ifjúsági célú programjainak fejlesztése,
TÁMOP 5.2.5/B-10/2-2010-0153 számú „Merre visz az út?” 
projekt elõrehaladásáról.

A "Merre visz az út?" projekt tevékenységei, megjelenései:
1. Mobil ifjúsági információs pontok: a város összes általános és kö-
zépiskolájában, nagyobb városi rendezvényeken, valamint az önkor-
mányzat balatonmáriai táborában jelentünk meg, több alkalommal. Sza-
badidõs foglalkozások, gyermek és sportnapok keretében pályaorientáci-
ós, pályaalkalmassági, személyiségfejlesztõ és önismereti foglalkozáso-
kat szervezünk a nagykanizsai oktatási intézményekben.
2. Ifjúsági információs és tanácsadó iroda: önismereti foglalkozásokat
tartunk a 7-8. osztályosok számára, illetve felnõttoktatási lehetõségeket
ajánlunk az érdeklõdõknek. Szolgáltatásunk célja a fiatalok önálló pályavá-
lasztási döntésének elõkészítése. Segítségünkkel megismerik saját érdek-
lõdési körüket, képességeiket, a választható pályák körét, így talán köny-
nyebb lesz számukra a pályaválasztás. Megszervezzük és lebonyolítjuk az
iskolai tanmûhelyek és városi üzemek látogatását. A HSMK-val karöltve
létrehoztuk a „TE A HÁZ – találkozási hely és közösségi tér” elnevezésû
klubot, mely kedd és csütörtök délutánonként nyújt lehetõséget egyéni
vagy kiscsoportos foglalkozására. Az Alkotó Ifjúság Galéria és Kávéház-
ban lehetõséget biztosítunk a város minden iskolájának arra, hogy tanulói
kézmûves alkotásait a belváros szívében kiállíthassa.

Májusban az általános iskolákban megkezdõdtek a klubfoglalkozásaink,
melyek a 2012-13-as tanévben tovább bõvültek a középiskolák irányába is.
Mindegyik klubot havonta más-más iskolában tartjuk, tematikus program
szerint, szakemberek irányításával. A „Merre visz az út?” klub a pályavá-
lasztást és a társadalomba való illeszkedést segíti, foglalkozásonként 10-15
gyerek dolgozik a pszichológussal és a klubvezetõvel. Önismereti, személyi-
ségfejlesztõ, kapcsolatépítõ, játékos feladatok szerepelnek a palettán. Az
„Együtt tovább” klub a családi kompetenciák fejlesztésére, az életút terve-
zés biztosítására irányul, s elsõsorban csapatépítõ, társas kapcsolatokat
erõsítõ játékokkal foglalkoztatják a szakemberek a tanulókat.  
A „Merre visz az út?” és az Élet-Stílus táborainkat 2012. június 18-24., illet-
ve 2012. június 30-július 06. között tartottuk Sármelléken, a Tüskevár Ifjúsági
Szálláshely és Erdei Iskolában.  Az ingyenes táborozáson mindkét esetben
32, zömében hátrányos helyzetû, 13-20 éves diák vett részt a nagykanizsai ál-
talános és középiskolákból, az intézmények javaslatai alapján, s a diákokkal
szakképzett pedagógusok és elõadók foglalkoztak. Az elsõ táborban a gyere-
kek többek közt természetvédelmi elõadáson, madárgyûrûzésen, egészség-
védelmi programon, önismereti, sport és kézmûves foglalkozásokon vettek
részt. A második turnusban a diákokra csapatépítõ és kompetenciafejlesztõ
tréningek, irodalmi elõadás, interaktív zenei- és sportfoglalkozások, pályavá-
lasztási tanácsadás és készségfejlesztés vártak. A záró est színházi elõadása
a másság elfogadásáról szólt, s a táborozók egy koncertet is hallhattak. 

Projektünkben zajlik az önkéntesek felkészítése, melyben 40 fõ vesz részt
a kanizsai általános és középiskolákból, az intézmények javaslatai alapján.
Felkészítésüket szakképzett elõadók végzik, a következõ kompetenciák fej-
lesztésével: munkaerõ-piaci és vállalkozói, tanácsadói, személyes, kommu-
nikációs, együttmûködési és közösségi. Az önkéntesek a továbbiakban a
klubok és táborok programjai során segítik a pedagógusok, szakemberek
munkáját. 
2012. áprilisától mûködik honlapunk – www.merreviszazut.hu –, melyen min-
den eddigi, illetve a jövõben tervezett programunk és azok képgalériája is
megtalálható.

A Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. "Merre visz az út?"
projektjének célja a TISZK keretén belül és Nagykanizsa oktatási
intézményeiben tanuló 12-29 éves gyerekek, serdülõk, fiatalok
(különös tekintettel a hátrányos helyzetûek és sajátos nevelési
igényûek) társadalmi és gazdasági részvételének fejlesztése. 
A program megvalósítási idõszaka: 2012. február 01. - 2014. január 31. 

Nagykanizsa és Térsége TISZK
Nonprofit Kft.
8800 Nagykanizsa, Erdész utca 30.
Tel.:  0693-510-251, 
Fax: 0693-900-252
www.kanizsatiszk.hu
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