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Kanizsa

Az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc 165. évfordulója
alkalmából tervezett ünnepség-
sorozat szabadtéri programjait
országszerte, így városunkban is
átírta, módosította a rendkívüli
idõjárás. Délután elmaradt a
Kossuth térre, a Köztemetõbe
tervezett esemény, valamint az
esti fáklyás felvonulás és a Bog-
lya koncert.

A megemlékezés ünnepélyes
zászlófelvonással vette kezdetét a
Kanizsa Lovasklub Hagyomány-
õrzõ Huszárjai, a Történelmi Vité-
zi Rend Nagykanizsai Hadnagysá-
ga és a Thúry Baranta Közösség
közremûködésével a Deák téren. A
havazás, a viharos erejû szél miatt
a pártok, civil szervezetek egyéni-
leg helyezték el koszorúikat a ’48-
as gyalogezred emlékmûvénél,
majd az együttes fõhajtás után a
résztvevõk a HSMK-ba vonultak,
az emlékmûsor helyszínére.

Köszöntõt Cseresnyés Péter pol-
gármester, országgyûlési képviselõ
mondott. Ünnepi gondolatait Szé-
chenyi István szavaival kezdte: „A
szabadság, az Istennek ezen leg-
szebb ajándéka, mint gyémánt a
bérczek keblében úgy van az embe-
rek elõtt mélyen rejtve, s az, ami
õket legbizonyosabban boldogítaná,
elõttük úgyszólván ismeretlen jó.” 

Széchenyi István szavai március
15-e nagy kérdésérõl szólnak – fejtet-
te ki a polgármester. Vajon mi is a sza-
badság? – kérdezte. – Figyelünk-e rá,
fontosnak tartjuk-e egy olyan korban,
amikor már – legalábbis fegyverrel –
nekünk nem kell küzdeni érte. 

Egy újság 1914. március 15-i
számában ezt írta:

„Ezen a napon virradt fel a ma-
gyar szabadság napja. Ezen a na-
pon rázta le a magyar nép az ab-
szolutizmus jármát, ezen a napon
törte ketté azokat a bilincseket,
amelyek megkötve tartották a ma-
gyar nemzet akaratát.”

Ez nemzeti ünnepünk igazsága, ez
a ‘48-as szabadság definíciója. Ezek-
nek a napoknak azonban évekre visz-
szamenõ, nagy történésekkel teli elõz-
ménye volt. Széchenyi István már ab-
ban a forradalom elõtti, csodákkal teli
idõkben, amely magában foglalta a
reformkor egészét, arra intett: a ma-
gyar földet a magyar emberek kezébe
kell adni; az embereket hagyni kell
dolgozni; akik nem dolgoznak, azokat
is rá kell venni a tenni akarásra. 

Tudta és hirdette azt is, a hitelt
tudni kell kezelni, és óvott a fele-
lõtlen eladósodástól. 

Hite az volt, vallotta is, hogy Ma-
gyarországot át kell alakítani, a rossz
beidegzõdésektõl meg kell szabadul-
ni. Hitte, mindenkinek ereje szerint ki
kell vennie a részét a közös terhekbõl. 

Az õ hitébõl egy nemzet hite
lett. Tízek, százak, aztán ezrek
kezdtek bízni egy ilyen Magyaror-
szágban. Hitték, ha változtatunk,
Magyarország jobban teljesít.

(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a 1. oldalról)
Majd milliók hittek a bátor tör-

vényekben, a reformokban, ame-
lyek kinyitották a változás, a meg-
újulás elõtt a kaput.

Nem egy tavaszi nap hirtelen
buzgósága szülte tehát a forradal-
mat, elõtte közel 20 év érlelte meg a
magyar emberek szívében a felis-
merést: ha mi nem állunk ki magun-
kért, ugyan, ki áll ki helyettünk? És
elérve 1848 márciusát, nézzük, a re-
formkor nagy tettei után mi lett a
magyar nemzet akarata?

Arról a legvilágosabban és egy-
ben legtömörebben a 12 pont ta-
núskodik.

A magyar nemzet akarata, tisz-
telt hölgyeim és uraim az volt,
hogy a saját sorsát a saját kezébe
vegye. Saját kezébe vegye úgy,
hogy se fegyverrel, se pénzzel ne
tartsák kordában szándékát, akara-
tát, s ne kelljen érdekei ellen ten-
nie. Ehhez az kellett, amit a leglel-
kesebb, legnyíltabb forradalmárok
fogalmaztak meg elõször a már
említett 12 pontban.

Az, hogy legyen saját ország-
gyûlésünk. Saját országgyûlé-
sünk, amit mi magyarok válasz-
tunk, amely a magyar emberek
érdekeit képviseli, és amelyrõl
szintén mi magyarok mondunk
ítéletet. Az, hogy legyen saját
kormányunk. Saját kormányunk,
amit mi magyarok választunk, és
amelyrõl mi magyarok mondunk
ítéletet. 

Az volt a magyar nemzet akara-
ta, hogy önállóan dönthessünk
pénzügyeinkrõl, legyen nemzeti
bankunk, amely a magyarság nem-
zeti érdekeit képviseli és gazdasá-
gi gyarapodását szolgálja. 

1848-ban azt akarta a magyar
nemzet, hogy a nemzet minden ré-
sze tartozzon össze, lépjen unióra
saját magával. Ezek a kívánságok,
akkor, egy hatalmas varázsütésre,
egyik pillanatról a másikra megva-

lósultak, és óriási lehetõségek
nyíltak meg az ország elõtt. 

Vörösmarty Mihály az Elõszó-
ban így írt azokról a napokról:

„Öröm – s reménytõl reszketett
lég,/ Megszülni vágyván a szent
szózatot,/ Melly által a világot
mint egy új, egy / Dicsõbb terem-
tés hangján üdvözölje.” 

A szabadságot azonban a kezde-
tektõl fogva veszély fenyegette.
Rövidesen kiderült, hogy halálos
veszély. A nemzet az akkori lelkes
források szerint egy emberként állt
talpra, és vállalta a harcot szabad-
ságáért. A harcot, amely egyenlõt-
len volt, és rengeteg áldozattal járt.

A márciusi ifjak nemzedékébõl
nagyon sokan áldozták életüket a
magyar szabadságért. Elég, ha a
Segesvárnál eltûnt Petõfire és az
Érchegységben elesett Vasvárira
gondolunk. Vagy gróf Batthyány
Lajosra, Magyarország elsõ mártír
miniszterelnökére, aki mindvégig
a béke útját járta. Vagy az aradi
vértanúkra, a kitûnõ honvéd tábor-
nokokra.

És gondolhatunk Segesvárra,
Temesvárra, Komárom bedõlt vár-
kapujára, az aradi várbörtönre,
Haynau rémuralmára, a számûzöt-
tek sanyarú sorsára. Ha erre gon-
dolunk, azt mondhatjuk: a szabad-
ságharc elbukott.

De valójában a szabadságharc
eszmeisége, követelései nem buk-
tak el! – hangsúlyozta a polgár-
mester. – Vívmányai közül sokat
már nem lehetett eltörölni. És nem
bukott el azért sem, mert késõbb
mindig hivatkozási alap lett, ha a
magyar a szabadságáért szállt sík-
ra. Akkor is, ha fegyverrel, mint

1956-ban, és akkor is, ha fegyver
nélkül, mint 1989-ben és akár nap-
jainkban. 

1848 a zsinórmérték, amely a
széthúzás idején is a szabadság
gondolatával egyesítheti a nemze-
tet.

Mi volt a reformkor, és fõleg
1848 nagy kérdése? – tette fel a
kérdést az ünnepi szónok, majd e
szavakkal válaszolta meg: az,
hogy mi irányítjuk-e a magunk
életét, vagy kívülrõl, mások mond-
ják meg, hogy mi legyen a sor-
sunk, milyen legyen a jövõnk.

Magyarország történelme azt
példázza: ha hajbókolva elfogad-
juk a külsõ akaratot, az mindig
önfeladáshoz, a szabadság el-
vesztéséhez vezet, ha viszont a
saját akaratunkból kezünkbe
vesszük a sorsunkat, az Magyar-
ország felemelkedéséhez vezet,
még akkor is, ha ez áldozatokkal
jár. Sõt azt kell mondani, hogy
eredményt a nemzet felemelkedé-
sében, saját sorsunk alakításában
nekünk csak összefogással, mun-
kával, és áldozatvállalással lehet
elérnünk!

Ma is az a kérdés, hogy külsõ
erõk – belsõ szövetségeseikkel
karöltve – kiveszik, kivehetik-e a
kezünkbõl az irányítást? 

Ma is az a kérdés, engedjük-e,
hogy mások döntsenek sorsunkról,
életünkrõl, Magyarország jelené-
rõl és legfõképpen jövõjérõl. 

Évszázadokon keresztül fegy-
verrel akarták elvenni a szabadsá-
gunkat. A módszer mára változott,
mert most pénzzel, pontosabban
pénzügyi nyomással, vagy politi-
kai – nevezzük finoman - ráhatás-
sal akarnak bennünket beszorítani.
De a végcél nem módosult. 

A magyar történelem arra tanít
bennünket, hogy nem szabad olya-
nok kezébe adni a hatalmat, akik
külsõ érdekeket szolgálnak, vagy
akiket a magyar szabadságra törõ
érdekkörök pénzelnek. Ehelyett
meg kell találni azokat az elkötele-
zett embereket, akik a nemzet ér-
dekeit képviselik – fejtette ki a
polgármester. – Mert a kiválasztás
kérdésében rosszul döntünk, akkor
évtizedekre megpecsételjük Ma-
gyarország sorsát. És errõl, sajnos,
már van szomorú tapasztalata a
magyar embereknek.

Illyés Gyula Fáklyaláng címû
drámája pontosan ír arról, hogy
‘48-ban is voltak olyanok, akik
nem mentek el a toborzók hívó
szavára, voltak olyanok, akiknek
csak szavakban volt fontos a nem-
zet szabadsága, akik a közös ér-
dekkel szemben csak a saját érde-
küket tartották szem elõtt.

Illyés Gyula 1954 õszén, egy
elõadásában – a Fáklyaláng kap-
csán – azt mondta: 

„A nemzet akkor egészséges,
ha minél több anyagi és szellemi
szabadsággal rendelkezik. Sza-
badság nélkül ugyanis nincs
nemzet. Nem hiábavaló az a
mondás, hogy semmiféle szabad-
ság nem képzelhetõ el nemzeti
szabadság nélkül.” Nos, tisztelt
hölgyeim és uraim, erõsítsük
meg a gondolatot: A nemzet ak-
kor egészséges, ha minél több
anyagi és szellemi szabadsággal
rendelkezik. S ha ezt a gondolat-
sort tovább folytatjuk, akár mai
példákat hozva, akkor bátran ki-
jelenthetjük: a nemzet akkor
egészséges, ha polgárai vállát
nem nyomja a devizahitel elvi-
selhetetlen súlya, ha Magyaror-
szág polgárainak nem kell jöve-
delmük tekintélyes részét rezsire
költeni, és ha külsõ diktátumok
alapján nem kell vért izzadva tel-
jesíteni irreális elvárásokat. En-
nek kapcsán kifejtette: a nemzeti
szabadság letéteményese csak az
lehet, aki mindebben az emberek
mellé áll, aki vállalva a harcot, a
konfliktust, csakis a nemzeti ér-
dekeket képviseli, szemben akár
a multinacionális bankokkal,
energiaszolgáltatókkal. Aki állja
a sarat a gazdasági érdeksérel-
mek miatt érkezõ külföldi és bel-
földi politikai támadásokkal
szemben. 

Petõfiék harcát ma már nem
fegyverrel kell megvívni, mert a
külsõ érdekek és belsõ szövetsége-
seik érdekei nem fegyverrel törnek
ránk, de a magyar szabadságért vál-
lalni kell a küzdelmet. Mindenki-
nek, akinek a nemzet érdeke is fon-
tos, és azt legalább a saját érdeke
mellé tudja tenni. Aki ezt vállalja, az
az emberek oldalán, Magyarország
jövõje oldalán, tehát a szabadság ol-
dalán áll. Aki viszont behódol, az az
önfeladást, a függetlenség és így a
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szabadság elvesztését támogatja, és
idegen érdekeket szolgál. 

A márciusi ifjak küzdelme, hõsi-
essége és áldozata a zsinórmérték.
Azt a szellemet, azt a célt kell kö-
vetnünk, az akkoriak elszántságá-
val és kitartásával, hogy Magyar-
ország szabad lehessen, s hogy mi
magunk dönthessünk saját sor-
sunkról, saját jövõnkrõl!

Mert azóta tudjuk, a valódi for-
radalom nem egy délutánból áll,
hanem a haza fáradhatatlan szolgá-
latából – fogalmazott a polgármes-
ter.

Azóta tudjuk, a szabadság és a
függetlenség önmagukban csak
jelszavak. Az igazi változásért
ezekre a felelõs kormányzást és a
nemzet érdekeit képviselõ alkot-
mányos rendszert kell építeni,
mert csak így veheti a magyar nép
kezébe saját sorsát. Így tettek
1848-ban hõs elõdeink, még ha ez
nem is tetszett akkor sem – és
megjegyzem, máskor sem hasonló
helyzetben – azoknak, akik addig a
kezükben tartva a magyarokat,
szorongattak, vagy éppen napja-
inkban szorongatnak bennünket. S
mi az, amit ’48 hõseinek szellemi-
ségébõl örökségül meg kell tarta-
nunk?

Vezetõ gondolatként, Kölcsey
Ferenc világos üzenetet hagyott
minden magyarra feladatunkról
Emléklapra címû versében: Négy
szócskát üzenek, vésd jól kebeled-
be, s fiadnak/ Hagyd örökûl ha
kihúnysz: A HAZA MINDEN
ELÕTT. 

Az ünnepség a Piarista Általá-
nos Iskola, Gimnázium, Diák-
otthon és Boldog Donáti Celesz-
tina Óvoda diákjainak mûsorá-
val zárult. A mûsort Göde Edit
pedagógus szerkesztette és ren-
dezte. 

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból rendezendõ programsoro-
zat egyik kiemelkedõ esemé-
nyeként felavatták Gábor Áron
felújított szobrát az Ipari
Parkban. Hazakerült Nagyka-
nizsa katonavárosi múltjának
egyik jelképe, Gábor Áron
szobra, amely hosszú évtizede-
kig állt a róla elnevezett alaku-
lat laktanyájában. A szobrot
Dénes Sándor alpolgármester
és Dr. Károlyi Attila önkor-
mányzati képviselõ, az Ügyren-
di, Jogi és Közrendi Bizottság
elnöke leplezte le.

Avatóbeszédében az alpolgár-
mester emlékeztetett rá: amikor a
honvédségi funkció megszûnt, az
alkotás tisztázatlan körülmények
között eltûnt. A szobor a Képzõ-
mûvészeti Lektorátus nyilvántar-
tásában is szerepel, a tõlük ka-
pott információ szerint ezt a más-
feles életnagyságú ruszkicai már-
ványból készült mellszobrot Sza-
bó László szolnoki mûvész ké-
szítette 1964-ben, és a következõ
esztendõben avatták fel Nagyka-
nizsán.

A szobor elõkerítésére Dr.
Károlyi Attila képviselõ úr foly-
tatott kiterjedt kutatást. A volt
laktanyában dolgozó egykori hi-
vatásos tisztek jól emlékeztek a
Gábor Áront mintázó alkotásra,
de információik ellentmondáso-
sak voltak annak hollétét illetõ-
en. Felmerült az is, hogy az ala-
kulat megszûnésekor a szobrot
Kaposvárra vitték. Nos, ez a
nyom bizonyult helyesnek, sike-
rült megtalálni a somogyi me-
gyeszékhelyen, a Füredi úti lak-
tanyában. 

– Azt is mondhatnám – hang-
súlyozta Dénes Sándor –, hogy

innentõl nem volt nehéz dol-
gunk. Nagykanizsa önkormány-
zata 2011. decemberében hiva-
talos levélben fordult Bárdos
Antal ezredes úrhoz, aki rövide-
sen azt válaszolta: szívesen
visszaadják Gábor Áron szobrát,
az ugyanis náluk hivatalosan
nem szerepel a leltárban, és nem
is állították fel. Egyben felaján-
lotta közremûködésüket a szo-
bor újraavatása esetén a katonai
tiszteletadáshoz. Köszönöm pa-
rancsnok úr szíves hozzáállását,

segítségét, és a kaposvári lo-
gisztikai ezred becsületes helyt-
állását, amellyel megõrizték és
megóvták ezt a Nagykanizsa
számára fontos alkotást.

Városunk identitásának fontos
része a katonai hagyományok
ápolása, s nemzeti múltunk meg-
õrzése. Mindkét célt szolgálja e
szobor újraállítása. S nem vélet-
len a mostani avatás idõpontja
sem – jegyezte meg a szónok,
majd így folytatta: Gábor Áron az
1848-49-es forradalom és sza-
badságharc legendás ágyúöntõje
és tüzértisztje volt, aki a csatame-
zõn vesztette életét. 

A magyar szabadságért, függet-
lenségért harcolt – és áldozta fel a
legdrágábbat. Életútja pedig a
nemzeti összefogás példája, hiszen
székely határõr családban szüle-
tett, a gimnáziumot Csíksomlyón,
a ferencrendieknél végezte, majd
bevonult katonának. S bár 1846-
ban obsitot kapott, a magyar sza-
badságért vívott küzdelem újra a
seregbe szólította.

Az ágyúöntés lehetõségét már
az 1848. október 6-án tartott Szé-
kely Nemzeti Gyûlésen felajánlot-
ta, ám akkor még nem vették ko-
molyan a javaslatot. Ötlete Sepsi-
szentgyörgyön került elõ újra,
amikor a császáriak feltétel nélkü-
li megadásra szólították fel a vá-
rost. A népgyûlés, megfelelõ fegy-
verek hiányában már-már a meg-
adás mellett döntött, amikor Gábor
Áron felajánlotta, hogy a fülei há-
morban ágyúkat gyárt, és a maga
öntötte ágyú torka elé áll, ha a pró-
balövéssel nem talál célba. 

Nos, ágyúi célba találtak, és
sok sikerrel vívott ütközetben se-
gítették a magyarokat. Az elsõ
ágyú neve – mert Jókai Mór cik-
kébõl ezt is tudjuk –, Jancsi volt.
Nagykanizsa polgárai hálás szív-
vel emlékeznek Gábor Áronra, s
ezt mostantól méltó helyszínen te-
hetik – zárta gondolatait Dénes
Sándor alpolgármester. Az avatási
ünnepség koszorúzással fejezõ-
dött be. A kaposvári vendégek a
csúszós, havas út miatt nem ér-
keztek meg az ünnepség helyszí-
nére, õk majd egy késõbbi idõ-
pontban látogatnak el Kanizsára.

B.E. 

GGáábboorr ÁÁrroonn sszzoobbrraa
iissmméétt aa rrééggii hheellyyéénn LLoovvaaggkkeerreesszztt SSzzaabbóó ZZssiiggmmoonnddnnaakk

Áder János, Magyarország köz-
társasági elnöke a Szovjetunióban
volt magyar politikai rabok és kény-
szermunkások szervezete elõterjesz-
tésére a valós magyar történelmi
múlt feltárásában, a nemzet megma-
radásának érdekében végzett példa-
értékû tevékenysége elismeréséül A
Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét
adományozta Szabó Zsigmond úr-
nak, a SZORAKÉSZ – A Szovjet-
unióban volt Magyar Politikai Ra-
bok és Kényszermunkások Szerve-
zete tagjának. Az elismerést Pintér
Sándor belügyminiszter adta át.
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A Nagykanizsai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség megtartot-
ta a 2013. évi tiszti értekezletét,
ahol a tavalyi intézkedéseket,
eredményeket és az idei esztendõ
célfeladatait ismertették.

– 2012-ben a katasztrófavédel-
mi szervezetben rendszerváltás
léptékû átalakítás következett be.
A januárban hatályba lépett új ka-
tasztrófavédelmi törvénynek meg-
felelõen megalakultak a kirendelt-
ségek – kezdte az értékelést Dobos
István tûzoltó alezredes, kirendelt-
ség-vezetõ. A hivatásos önkor-
mányzati tûzoltóság helyébe az
egységben mûködõ állami tûzoltó-
ság lépett, így lett Nagykanizsai
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság
az új elnevezésük. A korábbi ön-
kormányzati vagyon állami keze-
lésbe került, a katasztrófavédelem
helyi szintû gazdálkodása meg-
szûnt. A szervezet belsõ átalakítá-
son esett át, így új elemekkel, a
tûzvédelemmel, a polgári véde-
lemmel és az iparbiztonsággal bõ-
vült. A Nagykanizsai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség illetékessége
76 településre terjed ki. A szerve-
zet átalakításával a beosztások is
megjelentek.

A Nagykanizsai Hivatásos
Tûzoltóparancsnokság mûködési
területe 60 településre terjed ki.
Riasztás 612 esetben érkezett hoz-
zájuk, ebbõl 449 tûzesethez és 169
mûszaki mentéshez. Az arány
megváltozott, hiszen korábban a
mûszaki mentések száma megha-
ladta a tûzesetek számát. A tûzese-
teknél egy esetben rendeltek el
hármas fokozatú riasztást, ez már-
ciusban történt a Sugár úti ház te-
tõterének lángba borulásakor. 

Ezt követõen számolt be Dobos
István a múlt évben megvalósult
továbbképzésekrõl, önkéntes tûz-
oltók és közbiztonsági referensek
képzésérõl, valamint a gyakorla-
tokról. A lakosság, az ifjúság köré-
ben különbözõ elõadásokat tartot-
tak. Az Országos Katasztrófavé-
delmi Fõigazgatóság által kiírt pá-
lyázat révén pedig szakfelszerelé-
sekre és jármûfelújításra nyertek
fedezetet. 

Az idei év célkitûzései közt to-
vábbra is szerepelnek a képzések,
a tanfolyamok, valamint az avartü-
zek, a szén-monoxid mérgezések
és a téves riasztások számának

csökkentése. 
– Meghatározó év volt a tavalyi,

komoly változások következtek be
a szervezetben, annak feladatköre
módosult, és ezzel párhuzamosan
személyi téren is jelentõs átalaku-
lások történtek – összegezte az
évet Egri Gyula tûzoltó alezredes,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója. Hozzátet-
te, a 2013. évben is a célfeladatok
hasonló színvonalon való teljesü-
lését várja, és gratulál az eddigi te-
vékenységhez, együttmûködéshez. 

Az ülésen Dr. Józsa Zsanett, a
Nagykanizsai Járási Hivatal veze-
tõje, Karádi Ferenc alpolgármes-
ter, Berke László, a Nagykanizsai
Rendõrkapitányság vezetõ helyet-
tese, Dr. Buzás Judit járási tiszti
fõorvos, Nyakas István, a Zala Me-
gyei Vám- és Pénzügyõri Igazga-
tóság Vámosztályának vezetõje,
Kovács József, a Füstfaragók Ké-
ménytechnikai Kft. ügyvezetõje és
Balassa Tibor, Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság kerületi fel-
ügyelõje is részt vettek a Nagyka-
nizsai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség és a Nagykanizsai Hivatá-
sos Tûzoltóparancsnokság tiszti ál-
lománya mellett. 

Az ezüstkorú emberek támo-
gatása a közösségi szolgálat igazi
értelme – hangzott el az Idõsügyi
Tanács minap megtartott ülésén.
A napirendi pontok között szere-
pelt – sok más mellett – annak az
ütemtervnek az elfogadása is,
ami a nemzeti köznevelésrõl szó-
ló törvény értelmében 50 óra,
köz érdekében történõ munkát
ír elõ a középiskolás diákoknak.

Városunkban mintegy 504 fia-
talra vár közösségi szolgálat, elsõ-
sorban olyan szervezeteknél, in-
tézményeknél, melyek önkor-
mányzati fenntartásúak, vagy jel-
legüknél fogva szociális-egészség-
ügyi tevékenységet végeznek.

A Kanizsa Dorottya Kórházon, a
Kanizsai Kulturális Központon, a
Magyar Vöröskereszt Nagykani-
zsai Szervezetén, az Egyesített
Szociális Intézményen, a Család-
segítõ és Gyermekjóléti Közpon-
ton, valamint a város önkormány-
zatán kívül – Cseresnyés Péter
polgármester javaslatára – az Élet-
tér Állat- és Természetvédõ Egye-
sületnél is teljesíthetik a diákok az
elõírtakat. A következõ ütem az,
mondta dr. Szabados Gyula önkor-
mányzati tanácsadó, idõsügyi refe-

rens, hogy áprilistól a fogadó és a
képzõ intézmények együttmûkö-
dési megállapodást kötnek. Mind-
ezek mellett – szögezték le a tagok
az ülésen – olyan szervezetekkel is
bõvítik a befogadó helyek körét,
melyek „a nem kötelezõ feladatok
ellátásán kívüli csoportba” sorol-
hatóak.

BBeeoollvvaaddááss eellõõtttt??

A törvényileg évi egyszeri, kö-
telezõen elõírt közgyûlését tar-
totta a Nagykanizsai Hegyköz-
ség szervezete a kiskanizsai Mó-
ricz Zsigmond Mûvelõdési Ház-
ban. Ábrahám János hegyközsé-
gi elnöktõl megtudtuk, az ilyen-
kor szokásos témák szerepeltek
elsõként az ülésen, vagyis elnöki,
hegybírói beszámolók, illetve a
költségvetési elszámolás „lettek
letudva” az összejövetelen.

Aztán következhetett az új
hegyközségi törvény megvitatása,
amirõl megtudtuk, nagy vonalak-
bani lényege, hogy amennyiben
egy hegyközség mûvelési területe
nem éri el a 300 hektárt, az nem
mûködhet önállóan. Nos, a kani-
zsai 150 hektárral bír, így mond-
hatni két választásuk van, vagy a
zalaszentgróti „310-eshez” csatla-
koznak, vagy a zalakarosi-kerka-
muramenti felé orientálódnak.
Nos, jelen állás szerint utóbbiak-
hoz állnak közelebb, noha végle-
ges döntés még nem született.

A lényeg, március végéig kell az
ilyen jellegû összeolvadást levezé-
nyelniük a feleknek.

A Vese Világnapját immáron
nyolcadik alkalommal rendezték
meg, melynek központi üzenete
Elõzd meg a vesekárosodást!
Védd a vesédet, tudd meg, ho-
gyan! volt. Ezen alkalommal tar-
tott a Kanizsai Dorottya Kórház
Vesebeteg Gondozója nyílt na-
pot.

Dr. Brünner Szilveszter fõigaz-
gató fõorvos elmondta, a nyílt nap-
pal céljuk, hogy felhívják a figyel-
met a vese központi szerepére álta-
lános, egészségünk szempontjá-
ból, másrészt, hogy csökkentsék a
vesebetegségeket és a hozzá társu-
ló szövõdmények gyakoriságát és
súlyosságát. 

A fõigazgató a prevenció fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, hiszen

Magyarországon a betegek több
mint felénél csak végstádiumban
ismerik fel a veseelégtelenséget.
Ekkor már dialízikezelés szüksé-
ges az életveszélyes állapot miatt.
Hazánkban már közel hatszázez-
ren szenvednek vesebetegségben
és ez a szám évrõl-évre csak nö-
vekszik. 

Dr. Németh Anikó, az FMC Dia-
lízis Központ orvos-igazgatója
hozzátette, nyolc aranyszabályt
kell betartanunk, hogy csökkent-
sük a vesebetegségek kialakulásá-
nak kockázatát, így fontos a fittség
megõrzése, a rendszeres vércukor-
szint, vérnyomás, a vesefunkció
ellenõrzése, elegendõ folyadék fo-
gyasztása, a dohányzás mellõzése,
egészséges ételek fogyasztása, a
testsúly kordában tartása, valamint
a vény nélküli gyógyszerek mellõ-
zése. Lényeges ezek betartása, hi-
szen ez az életünk végéig tartó be-
tegség befolyásolja életminõsé-
günket.

A nyílt napon a résztvevõknek
lehetõségük nyílt arra, hogy kérdé-
seket tegyenek fel a fõigazgató fõ-
orvosnak, Dr. Németh Anikónak, a
dietetikusnak, valamint általános
vizeletvizsgálat elvégzésére is. 

A Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
Kõrösi Tagintézményében meg-
nyitott kiállításon tizenöt kani-
zsai építész kiállítása tekinthetõ
meg április 19-ig.

A kiállítást Deák – Varga Dénes,
városunk fõépítésze ajánlotta az
érdeklõdõk figyelmébe. Elmondta,
nagy jelentõséggel bír, hogy egy
általános iskolában mutatják be
ezeket az építészeti remekeket, hi-
szen fontos, hogy az ifjúság meg-
ismerkedjen ezzel a mûfajjal is,
mivel hivatalos tananyag kereté-
ben nem találkoznak vele.

Kihangsúlyozta, egy jó építész-
nek rengeteg dologhoz kell érte-
nie, hogy a csodás épületek meg-
születhessenek. Jártasnak kell len-
nie többek között a funkciók isme-
retében, a formák magabiztos ke-
zelésében, statikai, közlekedési,
akusztikai és pénzügyi ismeretek-
kel kell rendelkeznie. 

– A tárlat anyaga már három éve
elkészült egy találkozóra, ahol hát-
téranyagként szolgált. Továbbá
nemzetközi történetet is megélt,
hiszen két évvel ezelõtt Kanizsa
testvérvárosában, Magyarkanizsán

TTiisszzttii éérrtteekkeezzlleett 
aa kkaanniizzssaaii 
kkaattaasszzttrróóffaavvééddeelleemmnnééll

AAzz iiddõõsseekk éérrddeekkéébbeenn

NNyyíílltt nnaapp aa kkóórrhháázzbbaann
aa VVeessee VViilláággnnaappjjáánn

NNaaggyykkaanniizzssaaii
ééppííttéésszzeekk kkiiáállllííttáássaa
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is megcsodálhatták az érdeklõdõk
– mondta.

A kiállításon nem reprezentálja
magát minden építész, mivel an-
nak idején önkéntes volt a részvé-
tel. Azonban, ahogy a fõépítész
mondta, ez az anyag is méltán tük-
rözi az utóbbi évtized építészeti
termését azt, hogy a kanizsai építé-
szet színes, formabontó és humá-
nus.

Városunk építészei közül Balas-
sa Béla, Borbás Gábor, Fullér At-
tila, Godinek Zoltán, Kötelesné
Horváth Ildikó, Krémer József,
Kunics Ferenc, Lenkovics Tamás,
Moldován Ágnes, Németh Gábor,
Plander László, Sónicz István,
Trajer Ferenc, Varga László és
Zsirai Róbert mutakozik be a
Kõrösi iskolában.

A Nagykanizsai Kutatók Tu-
dományos Egyesülete a HSMK-
ban rendezte meg márciusi ülé-
sét. Ezen Rábavölgyi Attila, a
Dr.Mezõ – Thúry Gimnázium és
Szakképzõ Iskola Thúry Tagin-
tézményének igazgatója tartott
elõadást „Adalékok a polgároso-
dás folyamatához a reformkori
Nagykanizsán” címmel.

Rábavölgyi Attila elmondta, kuta-
tásai alapján városunkban már ko-
rábban, a 18. században megindult a
polgárosodás, amely a hétköznapok
során valósult meg. A 19. század el-
sõ felében kezdõdött el az alulról
szervezõdõ társadalmi folyamatok
sorozata, s megjelentek a polgári ér-
tékeken alapuló közösségek. Az elõ-
adó beszélt Kanizsa akkori társadal-
mi szerkezetérõl és a népesség jogál-
lásáról is, majd felidézte a reformkor
„hagyatékait”: az 1810-30-as évek
jelentõs épületeit, valamint az ott élt
családokat. Összességében véve a
házak és szellemiségeik mindmáig
bizonyítják, hogy a polgárok stabil
alapokat teremtettek a késõbbi gene-
rációk tevékenységéhez.

KKééppmmuuttaattóó

Képmutató címmel Ujhelyi
Zsolt mutatkozott be fotóival a
Kanizsa Fotóklub Kanizsa Pla-
zában lévõ állandó galériájában.
Az egy hónapig látogatható tárla-
tot Vámos Zsolt igazgató köszöntõ
szavait követõen Dr. Simán László
nyitotta meg.

Ujhelyi Zsolt három évvel ez-
elõtt lépett be a fotóklubba Zágon
László meghívására. A budapesti
születésû alkotó több mint tíz éve
Alsórajkon él, kisvállalkozó. Eddi-
gi klubtagsága alatt tevékenyen
részt vállalt a klub programjaiban.
Alapító tagként tavaly áprilisban
Kovács Krisztián, Balogh Kriszti-
án és Belsõ Péter klubtagokkal kö-
zösen, pénzt, idõt nem kímélve új
lehetõséget kínáltak a klubtagok
számára is a mûtermi fényképezés
gyakorlásához. Megalakították fo-
tóstúdiójukat a bevásárlóközpont-
ban, és hamarosan ugyanott meg-
nyílt a klub állandó galériája is. 

A képek elsõsorban Zsolt emlé-
kei, álmai, vágyai, és fantáziájának
termékei. Nem mindig a jókedvrõl
szólnak, leginkább az eddigi élete
alatt felgyülemlett depresszív ha-
tásokat hivatottak képi formában
megjeleníteni. 

Második alkalommal szerve-
zett jótékonysági koncertet a
Családsegítõ és Gyermekjóléti
Központ. A Felsõtemplomban
megrendezett ünnepségen Ka-
szás Gizella intézményigazgató
szavait követõen Cseresnyés Pé-
ter polgármester, Fliszár Károly
fõesperes, és Deme Dávid evan-
gélikus lelkipásztor köszöntését
tolmácsolva Hella Ferenc refor-
mátus lelkipásztor mondott be-
szédet. 

Köszöntõ szavaiban a polgár-
mester hangsúlyozta: a Családse-
gítõ és Gyermekjóléti Központ ál-
tal hagyományteremtõ szándékkal
elkezdett jótékonysági mûsor jó
példa arra, hogy egy közösség mi-
ként tud a tenni akaró, aktív embe-
rek segítségével a nehéz helyzet-
ben lévõ embereken segíteni. A
polgármester véleménye szerint
Nagykanizsa város és környéké-
nek közössége egy jeles közösség.
Nemcsak ünnepnap, hanem szinte
az év minden hónapjában találunk
példát segítõkészségükre.

A verses-zenés mûsorban fellé-
pett a Kõrösi Csoma Sándor –
Péterfy Sándor Általános Iskola
2/b osztálya, Németh Ferenc zene-
tanár a tanítványaival, a Batthyány
Lajos Gimnázium énekkara, a
Magvetõ Közösség, Gõcze István-
né versmondó, és Sipos Jácint kla-
rinéton. A koncert Nagykanizsa
Város Vegyeskara mûsorával zá-
rult. A jótékonysági koncertre ér-

kezõk belépõként tartós élelmisze-
reket hoztak magukkal. Idén isko-
lák is gyûjtöttek adományokat,
mellyel a hátrányos helyzetû gye-
rekeket, családokat ajándékozzák
meg húsvét elõtt a szervezõk. 

A Kanizsa Plaza Cinema
Nagykanizsa komplexumában
mutatták be a Cycle címû ma-
gyar animációs sci-fi filmet – s
ami a leglényegesebb, 3D-ben. A
film rendezõje Sóstai Zoltán, aki
zalai származású, iskoláit Nagy-
kanizsán végezte, a Batthyány
Lajos Gimnáziumban érettségi-
zett, s amint azt Balogh László,
az oktatási intézmény igazgatója
hangsúlyozta a vetítés utáni kö-
zönségtalálkozó alkalmával –
1999-ben.

Az esti program elõtt azonban
még Vámos Zsolt, a Kanizsa Plaza
üzemeltetési igazgatója ismertette
(már nem elõször) koncepciójukat,
melynek segítségével (is) szeretnék
– még – látogatottabbá tenni a be-
vásárló és szórakoztató központot.

Elmondta, törekvésük töretlen,
igyekeznek megfogni olyan (maj-

dani) hozzájuk betérõket is, akik-
nek Nagykanizsán igenis igényük
van picit úgymond nehezebb, faj-
súlyosabb filmmûvészeti alkotá-
sokra, s erre a vonulatra volt fel-
húzható a Cycle mûsorra tûzése is
– 3D-ben.

Szó mi szó, valóban nem egy-
szerû a film, ezért is merjük leírni
azt, alapjában véve járt az inkább
képzeletbeli gratuláció (március 8-
án kimondottan nem névnapja al-
kalmából...) a film rendezõjének,
Sóstai Zoltánnak – bátorságáért. 

Összességében pedig, ha nem is
voltak sokan, de labdarúgótól a in-
formatikus szakemberig terjedt a
nézõközönség összetétele, no és
alapvetõen nem jött rosszul az al-
kotás bemutatását követõ (és már
érintõlegesen említett) közönség-
találkozó. Tulajdonképpen ez ki-
váló módszer arra, hogy egy ko-
rántsem hollywoodi mûvet akár el
is magyarázhatnak, interpretálhat-
nak a nézõnek. Az persze más kér-
dés, hogy minden utcasarokra nem
állíthatnak filmrendezõt ilyen cél-
ból ilyen „esetek” elemzése végett,
erre egyszerûen sok más mellett
energia sem lenne, másrészt azt is
el kell ismerni, úgy nagy általános-
ságban kezdünk is leszokni a fene 

(folytatás a 6. oldalon)
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Március 21. 10 és 13.30 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Ifjúsági filharmónia
A SAVARIA SZIMFONIKUS ZENE-
KAR HANGVERSENYE
Közremûködik: Bozsodi Lóránt - hege-
dû, Gyenge Tibor - hegedû. Vezényel, fu-
volán közremûködik és a mûsort ismerte-
ti: Drahos Béla. A Filharmónia Budapest
Nonprofit Kft. és a Kanizsai Kulturális
Központ hangversenye.

Március 23. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
A ZALAGYÖNGYE TÁNCEGYÜT-
TES 15 ÉVES JUBILEUMI MÛSORA
Az elõtérben kiállítás a 15 évrõl képek-
ben.. Belépõ: 1500 Ft.

Március 25. 17 óra
A Víz Világnapja alkalmából
FÖLDÜNK VÍZHÁZTARTÁSÁNAK
VÁLTOZÁSA. Elõadó: Dr. Fejér László
nyugalmazott egyetemi tanár.
A belépés díjtalan.

Március 25. 18 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
"AZ ÖRÖM" - Müller Péter elõadása
Belépõdíj: 2 400 Ft. A jegyek megvásá-
rolhatók a HSMK jegypénztárában és az
INTERTICKET-nél.

Március 26. 18 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
"NAPPALI DENEVÉR" - a Kamera
'67 Amatõrfilm Stúdió legújabb filmjei-
nek bemutatója. A belépés díjtalan.

Március 27. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
Színház - Rátkai bérlet. Gyurkovics Ti-
bor: NAGYVIZIT - zenés komédia, a
budapesti Száguldó Orfeum elõadásában
Szereplõk: Harsányi Gábor, Ivancsics Ilo-
na, Dózsa László, Rusz Milán, Nyári Ist-
ván, Bata Á. János, Lippai László. Rende-
zõ: Dózsa László. Belépõdíj: 3.500 Ft.

Március 28-29. 9 óra
AGYKONTROLL TANFOLYAM IN-
DUL GYERMEKEKNEK 
Tanulási és stresszoldó módszerek elsajátí-
tásához nyújt segítséget a tanfolyam. Jelent-
kezni és érdeklõdni lehet Kelemen Gyula
oktatónál a 30/9299752-as telefonszámon.

Március 28. 10 óra
HÚSVÉTVÁRÓ JÁTSZÓHÁZ
Ajándékkészítés és tojásfestés (fõtt vagy
kifújt tojást hozni kell). Közremûködnek:
a Pipitér Óvoda gyermekei

Március 22. 19 óra
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
NÉPDALSZÍNHÁZ - A MAGYAR
JAZZ QUARTET KONCERTJE
Szakcsi Lakatos Béla - zongora, Vasvári Pál
- bõgõ, basszusgitár, Csepregi Gyula - szaxo-
fon, Mogyoró Kornél - ütõhangszerek. Köz-
remûködik: Ránki Borbála - ének, Vasvári
Márton - kalimba, elektronikus hangszerek.
Belépõdíj: 2000 Ft, diákoknak 1500 Ft.

Március 20.
Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
EGY (PLAKÁT)KIÁLLÍTÁS KÉPEI
Megtekinthetõ: április 15-ig

(folytatás az 5. oldalról)
nagy gondolkodásról e téren-

is... S ezért is kényelmes például
egy filmet követõ „rendezõ-
kérdõrevonás”, amelybõl mégis-
csak megtudhattuk indíttatásait, el-
képzeléseit – ez esetben Sóstai
Zoltánét. Lévén, ha már kissé „ha-
zai terméknek” is érezhetjük szû-
kebb pátriánkban, filmje „megkós-
tolása” csak megért egy estet...

Idén második alkalommal
rendezték meg a letenyei Hóvi-
rág Fesztivált. Ezúttal a rossz
idõ miatt nem a hóvirágba bo-
rult, helyi védelem alatt álló kas-
télyparkban, hanem a Fáklya
Mûvelõdési Házban.

A tavasz hírnökérõl elnevezett
fesztivál ötlete a természetvéde-
lem és a kulturális programok ta-
lálkozásából született. Tavaly az-
zal a céllal hívták életre, hogy fel-
hívják a figyelmet a természet- és
a környezetvédelem, valamint a
virágzó természeti értékek megõr-
zésének fontosságára. Az ese-
ményt hagyományteremtõ szán-
dékkal szervezték. Remélik, hogy
olyan népszerûvé válik, mint a
Mura Menti Napok rendezvényso-
rozat. Ugyanis ahogyan a Mura,
úgy a hóvirág is kötõdik Lete-
nyéhez, mivel március elején hóvi-
ráglepelben pompázik az egykori
Szapáry-kastély és környéke. 

– A télbúcsúztató, tavaszköszön-
tõ ünnepkörhöz kapcsolódóan eb-
ben az évben a II. Hóvirág Feszti-
vál már a második rendezvényünk,
bízzunk benne, hogy a tavasz az
elkövetkezendõ héten beköszönt –
üdvözölte a megjelenteket Dömõk
József, a Fáklya Mûvelõdési Ház
és Könyvtár igazgatója. Ezt köve-
tõen Megyer Csaba, a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Természetmegõrzési Osztály veze-
tõje nyitotta meg a rendezvényt.

A családi délutánon színes prog-
ramok sorával, tánccal, verssel ked-
veskedtek az érdeklõdõknek. Mû-
vészeti együttesek és csoportok lép-
tek a színpadra, így Letenye Város
Fúvószenekara, a Mákvirág Citera-
zenekar, a Zalagyöngye Néptánce-
gyüttes, a Letenyei Versmondó Kör.
Továbbá népi ételeket és Mura
menti tájborokat is kóstolhattak.

Élete ezen részének leckeköny-
vébe ez kerülhetne: kitartásból
jeles. Lugosi Alexandra (képün-
kön) gyakorlatilag már régóta
városunk „szépség-nagykövete”,
nos ezúttal még nagyobb kihívás
elé tekint, hiszen egyenesen Ma-
gyarország elsõ Szépségnagykö-
vetének címére pályázik.

Szombat óta tudott, tizenkilenc
másik hölgy társaságában, hiszen a

fõvárosban tartották az elõdöntõt,
melyre több tucatnyi induló jutha-
tott el – egy online selejtezõ kereté-
ben. A mostani, zsûrivel való sze-
mélyes találkozást követõen pedig
jöhet a finálé, vagyis a hivatalos
megnevezés szerint a „The Beauty
Ambassador” utolsó szakasza már-
cius 28-án. Elõtte Alexandra számá-
ra is következik egy négynapos fel-
készítés, „összetartás” március 20-
24. között, s a hírek szerint még eb-
ben a fázisban is lehetnek kiesõk...

– Nem egy tipikus szépségverseny
ez a kiírás – fogalmazott Alexandra –,
mivel csak és kizárólag szép lányok
kerülhettek a döntõbe. Jóval sokré-
tûbb a megmérettetés, így a mezõny is
erõsebb, én is meglepõdtem például
azon, hogy kik nem juthattak tovább.
Ez akkor válik igazán érthetõvé, ha
hozzáteszem, úgymond a testet annyi-
ra nem helyezték elõtérbe...

... sokkal inkább a „kompakt”
személyiséget, egészíthetnénk ki, s
azzal Szandra is tisztában van, a
március 28-i gála igazán nagy att-
rakciót takar. A kanizsai szépség
kitartása mindesetre töretlen, még
akár sokak álma, (szépség) nagy-
követ is válhat belõle...

A Nagykanizsai Éremgyûjtõ
Csoport ismét összejövetelt szer-
vezett a HSMK-ban, ezúttal a
Tudósok és feltalálók pénzeken,
érmeken és bélyegeken címet vi-
selte a gyûjtemény-szemle.

HHóóvviirráágg FFeesszzttiivvááll
LLeetteennyyéénn

LLuuggoossii AAlleexxaannddrraa::
sszzééppssééggnnaaggyykköövveett-
ffiinnaalliissttáákk kköözzöötttt

TTuuddóóssookk ééss ffeellttaalláállóókk
kköözzöötttt
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Ahogy a korábbiakban, ezúttal
is érkeztek a dél-zalai városon
kívül számos más helyrõl is
gyûjtõk, bemutatók, no és ér-
deklõdõk.

Farkas István csoportvezetõ
megnyitójában egyebek mellett a
magyar tudósokról, feltalálókról
szólt, akiket nagy találmányaik ré-
vén érmeken és bélyegeken is
megörökítettek. Természetesen a
magyar Nobel-díjasok nem marad-
tak ki a sorból, a svéd névadó
Alfred Nobel alapította elismerést

tucatnyi magyar, illetve magyar
származású tudós érdemelte ki.

A vitrinek között járva-kelve az
érmek terén Nobeltõl egészen a
Rubik kockáig láthattunk értékes
darabokat, bélyegeken Zsigmond
Richárdtól Baross Gáboron át Kár-
mán Tódorig tartott a kiadott (ese-
tenként már) ritkaságok sora, s ne
felejtsük, bélyeg-blokkok kereté-
ben is számtalan neves személyi-
ség arcképét idézték fel a vasárnap
délelõtt során.

B.E. - H.I. - P.L.- Sz.Zs. - V.M.
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2013. március 21.

Az elmúlt egy hónapban
sajnos ismételten idõs em-
berek váltak trükkös tolva-
jok áldozataivá Nagykani-
zsán. 

Az egyik esetben az elköve-
tõk önkormányzati alkalma-
zottnak kiadva magukat hely-
színi felmérésre hivatkozással
jutottak be a sértetthez, majd
10 000 és 20 000 Ft-os bankje-
gyeket kértek, hogy ezek szá-
mait felírják. Az idõs sértett a
pénz elõvételével akaratlanul is
elárulta, hogy hol tartja a pén-
zét. Az elkövetõk ezt kihasz-
nálva a figyelmét elterelték, és
több mint 400 000 Ft-ot tulaj-
donítottak el. 

A fenti eseten kívül még
áramszolgáltató munkatársai-
nak próbálták magukat kiadni
az elkövetõk, de nem jártak si-
kerrel, valamint voltak olyan
elkövetõk is, akik újsággyûj-
tésre hivatkozással próbáltak
bejutni az idõs emberek lakásá-
ba. Az ilyen esetekben általá-
ban ketten, hárman jelennek
meg és a sértett figyelmét igye-
keznek elterelni annak érdeké-
ben, hogy az értékeiket meg-
szerezzék. 

Ezért kérjük, hogy idegene-
ket ne engedjenek be a lakásuk-
ba semmilyen okból sem. Ismé-
telten felhívjuk a figyelmet,
hogy a szolgáltatók valamint a
hivatalok alkalmazottai helyszí-
nen nem teljesítenek kifizetést
és nem kérnek teljesítést kész-
pénzben. 

Kérjük, hogy ha a fent leír-
takhoz hasonló módszerrel
próbálkozó személlyel találkoz-
nak, azonnal értesítsék a Nagy-
kanizsai Rendõrkapitányságot
a 107-es vagy 112-es segélyhí-
vón. 

Ha már megtörtént a baj, ak-
kor viszont azt kérjük, hogy ne
nyúljanak semmihez, ne vál-
toztassák meg a helyszínt, mert
ezzel tudnak a legtöbb segítsé-
get adni ahhoz, hogy az elkö-
vetõket felderítsük
és velük szemben az
eljárást sikeresen le-
folytassuk. 

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa

Trükkös 
tolvajok

111122111122
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A „Hetvenkedõ hatvanasok” cí-
mû nyugdíjas bûnmegelõzési ve-
télkedõ zalaegerszegi döntõje el-
sõ helyezettjeként a Hévíz Aqua-
marin Hotelben kétnapos well-
ness hétvégét tölthettünk el a hé-
vízi polgármester, Papp Gábor
felajánlásaként.

A szálloda saját tulajdonú
117,9 méter mély mélyfúrású
kúttal rendelkezik, mely percen-
ként 200 liter 41-42 celsius
fokos, kénben gazdag vizet ter-
mel. A felajánlásnak köszönhetõ-
en mi is kipróbáltuk a két beltéri
termálmedence gyógyító hatását,
sõt a szabadtéri termálvízzel töl-

tött gyógyfürdõmedencében is
úszkáltunk.

Két alkalommal ellátogattunk a
sókamrába, majd ismerkedtünk
Hévíz nevezetességeivel. Az esõ
ellenére sétákat tettünk a tópar-
ton, „ledolgozva” az ízletes reg-
gelit. Örültünk e kis kikapcsoló-
dásnak, s most már jó szívvel vár-
hatjuk a tavasz beköszöntét.

Radics Márta
Szívbetegekért Egyesület,

Nagykanizsa

A Rozgonyi Polgári Egylet tag-
jai a napokban egy spanyolorszá-
gi idõutazáson vehettek részt
Durgó László tanár, idegenvezetõ

vetítettképes elõadása révén.
Megtudhattuk, hogy a Pireneu-

si-félsziget középpontjában talál-
ható 3 milliós Madridot II. Fülöp
tette az ország fõvárosává Toledó
után, 1561-ben. Központjában há-
rom legfontosabb teret láthattunk
és az egész várost átszelõ Gran
Viát. A régi városrészben a világ
egyik legszebb építészeti alkotása
a Királyi Palota közelében pil-
lanthatjuk meg IV. Fülöp emlék-
mûvét. Madrid szépmûvészeti
múzeuma, a Prado õrzi a spanyol
Goya és Greco, az olasz Tiziano
és Rafaelló alkotásait is. Madrid-
ban megszámlálhatalan sokaságú
park, fasor, szobor, szökõkút és
fényûzõ palota található. A fõvá-
ros után megismerhettük Sevilla,
Barcelona, Valencia nevezetessé-
geit is. Sok új ismerettel gazda-
godhattunk az elõadást hallgatva
ezen a délutánon.

Miha Tamásné

TTiisszztteelltt SSzzeerrkkeesszzttõõsséégg!!
HHeettvveennkkeeddõõ 
hhaattvvaannaassookk

SSppaannyyoolloorrsszzáággii 
iiddõõuuttaazzááss

Tel.: +36 30/400 1368, 
+36 30/378 7057
Adószám: 18954650-1-20
E-mail: info@eletter-kanizsa.hu

Ne vásárolj, fogadj örökbe!
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2013. március 21.8 KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)
pályázatot hirdet a Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény (szék-
helye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62.) igazgatói (magasabb vezetõ) munka-
körének betöltésére.

A Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény igazgatói feladatainak el-
látására irányuló pályázati eljárás folyamatában a döntést elõkészítõ szak-
mai bizottságban részt vesz: a kulturális feladatokért felelõs alpolgármester,
az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét és a bizottság ál-
tal delegált egy tagját, a Közalkalmazotti Tanácsot (ennek hiányában a Köz-
alkalmazotti Megbízottat) és a reprezentatív szakszervezetet egy-egy tag de-
legálására,  a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségét és a Pulszky Társaság
- Magyar Múzeumi Egyesületet, mint országos szakmai szervezeteket egy-
egy tag delegálására.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidõs, határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony, az intézmény-
nél újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben
foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidõ kikötésével. 
A magasabb vezetõi megbízás megnevezése: igazgató. A magasabb vezetõi meg-
bízás idõtartama: 2013. július 1-tõl 2018. június 30-ig tartó 5 év. A jogállásra, az
illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet (Vhr.)
és a 2/1993. (I.30.) MKM rendelet (Min.R.) rendelkezései az irányadóak.

Ellátandó fõbb feladatok:
Gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
Szervezi, irányítja és ellenõrzi az intézmény alapító okiratában meghatározott te-
vékenységek ellátását.
Vezetõként biztosítja az intézmény rendeltetésszerû és gazdaságos mûködését a
fenntartó önkormányzat elvárásainak megfelelõen. Közremûködik a feladatköré-
be tartozó testületi és polgármesteri döntések elõkészítésében és végrehajtásá-
ban. 

Pályázati feltételek: 
Szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy 2009. elõtt szer-
zett szakirányú fõiskolai végzettség és szakképzettség, figyelemmel a Vhr.
22. § (1) g) pontjára, a végzettségnek és a szakképzettségnek  és egyben az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább három-
éves szakmai gyakorlat, magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhetõ, cse-
lekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt
vagy letelepedett státusz, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tételi köte-
lezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a pályázó részletes szakmai önéletrajza, a pályázónak az intézmény vezetésé-
re, fejlesztésére vonatkozó programja, az egyetemi (fõiskolai) végzettséget

igazoló oklevél és a szakképzettséget igazoló okirat(ok) közjegyzõ által hite-
lesített másolata, a pályázati feltételként elõírt hároméves szakmai gyakorlat
meglétének hitelt érdemlõ igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány eredeti példánya a büntetlen elõélet és annak igazolására,
hogy nem áll az intézményben végezhetõ tevékenység folytatását kizáró fog-
lalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy kineve-
zése esetén munkaköri (közalkalmazotti és vezetõi megbízásával kapcsolat-
ban) összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, a 2007. évi CLII törvény
szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja, nem áll cselekvõké-
pességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul, a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bi-
zalmasan kezelendõ oly módon, hogy csak az elbírálásban résztvevõk ismer-
hetik meg. a pályázati eljárás során a Közgyûlés döntéshozó ülésén a napi-
rendnek a nyilvános ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e. A pályáztató a
pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hi-
ánypótlási lehetõséget nem biztosít. Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a
döntést elõkészítõ szakmai bizottság meghallgatásán be kell nyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 5.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot egy eredeti
példányban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat
a Thúry György Közérdekû Muzeális Gyûjtemény igazgatói munkaköré-
re". 
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Vhr. elõírása-
inak megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által létrehozott dön-
tést elõkészítõ szakmai bizottság - a pályázók személyes meghallgatásával -
véleményezi. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése,
mint munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban
értesítést kap.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pá-
lyázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 
A pályázat elbírálásának határideje: a Közgyûlésnek a döntést elõkészítõ szak-
mai bizottság írásos elõterjesztését követõ soros ülése, legkésõbb 2013. május
31.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: 
Cseresnyés Péter polgármester Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, il-
letve Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési és
Sport Osztályának vezetõje: Bagarus Ágnes Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel:
20/849-2333. 
Az osztályvezetõ biztosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék. 

A pályázati hirdetmény közzétéve: a Nemzeti Közigazgatási Intézet
(Kormányzati Személyügyi Központ) internetes oldalán (Elérhetõ:
www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy www.nki.gov.hu Köz-
szolgálati állásportál), Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapján
(www.nagykanizsa.hu ), Kanizsa Lokálpatrióta Hetilapban, Zalai Hírlap
önkormányzati oldalán.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt –– TThhúúrryy GGyyöörrggyy KKöözzéérrddeekkûû MMuuzzeeáálliiss GGyyûûjjtteemméénnyy iiggaazzggaattóó 
((mmaaggaassaabbbb vveezzeettõõ)) mmuunnkkaakköörr
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot hirdet az önkormány-
zat kizárólagos  tulajdonában lévõ Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes
Kft. (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) ügyvezetõi tisztségének betöltésére.

Feladat: A nagykanizsai önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévõ Kft. által a
"B" fürdõ kapacitású uszoda és strandfürdõ (Nagykanizsa, Csengery u. 49.) önálló
üzemeltetése.
A megbízás idõtartama, formája, díjazás: Az ügyvezetõt a Közgyûlés határozott
idõre, 2013. június 1. naptól kezdõdõen 2018. május 31. napjáig tartó 5 évre vá-
lasztja meg azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerzõdés megkötésétõl számított
6 hónapig a feleket kölcsönösen megilleti az indokolás nélküli rendes felmondás
joga, a felmondási idõ a közlésétõl számított 4 hónap. 
Az ügyvezetõi tisztség ellátása a Gt. alapján, a Ptk. megbízásra vonatkozó szabá-
lyai alkalmazásával megbízási jogviszonyban történik, a díjazást - a Kft. Javadal-
mazási Szabályzatában foglaltak figyelembevételével - a Közgyûlés állapítja meg.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, fõiskolai vagy egye-
temi oklevél, legalább 5 év szakmai gyakorlat.
Elõnyt jelent: egyetemi vagy fõiskolai gépészmérnök, villamosmérnök, építõmér-
nök, épület gépész üzemmérnök végzettség.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- a pályázónak a feladat ellátására vonatkozó szakmai  koncepciója,
- szakmai önéletrajz, 
- a pályázati feltételként elõírt iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által
hitelesített másolata,
- a pályázati feltételként elõírt 5 év szakmai gyakorlat hivatalos igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti példánya, amely
igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó vezetõ tisztség gyakorlásá-
nak eltiltása, valamint foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll, 

- a pályázó nyilatkozatát, hogy részérõl az ügyvezetõi tisztség betöltése a Gt. 23.
§-a alapján nem kizárt, vele szemben a Gt. 25. §-a alapján összeférhetetlenségi ok
nem áll fenn, a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
séget vállalja, milyen díjazásra tart igényt, a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul, a pályázati
anyaga nyilvánosságra hozható-e, a pályázat elbírálása során az elõkészítõ bizott-
sági üléseken, illetõleg a döntéshozó Közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához hozzájárul-e.
(A pályázati határidõ leteltét követõen az erkölcsi bizonyítvány kivételével hiány-
pótlásnak nincs helye.  Az erkölcsi bizonyítványt legkésõbb a bizottsági meghall-
gatáson be kell nyújtani.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesterének címezve postai úton (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.), vagy
személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben lehet benyújtani. A
borítékra kérjük ráírni: „Kanizsa Uszoda Szolgáltató Egyszemélyes Kft. ügyveze-
tõi pályázata”.
A pályázat elbírálásának módja és határideje: A határidõben benyújtott pályázato-
kat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a pályázók meghallgatásával véle-
ményezi, és javaslatot tesz a díjazásra. A pályázat elbírálására vonatkozó elõter-
jesztést - a pályázók meghallgatása nélkül - az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizott-
ság is megtárgyalja.
A döntést a Közgyûlés a bizottsági vélemények ismeretében, a pályázók meghall-
gatásával várhatóan a 2013. április havi soros ülésén hozza meg.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.
A pályázattal kapcsolatban információt nyújt: Cseresnyés Péter polgármester (Tel:
+36-20-849-2301, E-mail: cseresnyes.peter@nagykanizsa.hu)
A pályázati felhívás közzétételének helye: Nagykanizsa MJV Önkormányzatának
honlapja (www.nagykanizsa.hu), Zalai Hírlap önkormányzati oldala, Kanizsa Lo-
kálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - KKaanniizzssaa UUsszzooddaa üüggyyvveezzeettõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) pályázatot hirdet a Fogyatékkal Élõk Integrált Intézménye (8800
Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6.) intézményvezetõ (magasabb vezetõ)
munkakörének teljes munkaidõben, közalkalmazotti kinevezés szerinti
munkakör mellett történõ betöltésére.

Az intézményvezetõ által ellátandó feladatok: A Nagykanizsa, Ûrhajós u. 6. szám
alatti 50 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Otthona, a 10 férõhelyes Fogyatékkal Élõk
Gondozóháza, a 20 férõhelyes Fogyatékkal Élõk Napközi Otthona, valamint a Támo-
gató Szolgálat színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése,
irányítása, ellenõrzése. A központi jogszabályok, valamint az önkormányzati ren-
deletek szerint a feladatkörébe tartozó valamennyi önkormányzati feladat magas
szintû végzésének megszervezése, koordinálása, biztosítása.
Pályázati feltételek:
- a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú mellék-
letének
6.4. pontja szerint az intézményvezetõi munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú
iskolai végzettség,
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (Kjt.) a szo-
ciális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdésében foglaltak
alapján
legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- szociális szakvizsga, illetve szakvizsgával nem rendelkezõ pályázónak - amennyi-
ben nem mentesül letételének kötelezettsége alól - a nyilatkozata arról,   
hogy vállalja annak a kinevezést követõ 2 éven belüli megszerzését,
- magasabb vezetõ beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhetõ,
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
- 18. életév betöltése,
- büntetlen elõélet.
A pályázathoz csatolni kell: a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a képesítést
igazoló okirat(ok), illetve a szociális szakvizsgáról szóló oklevél közjegyzõ által hite-
lesített másolatát, az elõírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlõ igazolását,

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, közalkalmazotti jogvi-
szony létesítése esetén a büntetlen elõélet igazoló 90 napnál nem régebbi eredeti
hatósági erkölcsi bizonyítványt, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással öszefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárás során a testületi bizottsági üléseken
és a döntéshozó közgyûlés ülésén a napirendnek a nyilvános ülésen történõ tár-
gyalásához hozzájárul-e, szociális szakvizsgával nem rendelkezõ pályázó esetén –
amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól – vállalja annak a ki-
nevezést követõ 2 éven belüli megszerzését, közalkalmazotti és vezetõi megbízásá-
val kapcsolatban összeférhetetlenség nem áll fenn, az álláshely elnyerése esetén
eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nem áll cselekvõképességet
kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
Az álláshely betölthetõ: 2013. június 1-jétõl.
A magasabb vezetõi megbízás idõtartama: 5 év, 2013. június 1 - 2018. május 31-ig.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idejû, a magasabb vezetõi megbízás 5 évre szól, az intézménynél újonnan létesített
jogviszony esetén - a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3
hónap próbaidõ kikötésével.
Illetmény és juttatások: a Kjt. illetve a Kjt. vhr. elõírásainak megfelelõen.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A személyügyi központ internetes oldalán történõ közzététel napja: 2013. február 10.
A pályázati eljárás lefolytatása, az elbírálás módja: A Kjt. és a Kjt. vhr. elõírásainak
megfelelõen a pályázatokat a pályázat elõkészítõje által összehívott bizottság
véleményezi. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelõ pályázókat személyesen
hallgatja meg. A kinevezésrõl Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése mint
munkáltató dönt, amelynek eredményérõl valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat benyújtásának módja és helye: az írásos pályázatot 1 eredeti példányban
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér
7.) az alábbi jeligével kell benyújtani: "Pályázat a Fogyatékkal Élõk Integrált
Intézménye intézményvezetõi munkakörére".
A pályázat elbírálásának határideje: a közgyûlés 2013. május havi soros ülése.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhetõ: Cseresnyés Péter polgármester
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2301, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályának osztályvezetõje: Maronicsné dr.
Borka Beáta Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel: 20/849-2436. Az osztályvezetõ biz-
tosítja, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése fenntartja azt a jogot, hogy a pályáza-
ti eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Apályázat kiírója hiánypótlásra nem biztosít
lehetõséget. Kivétel ez alól az erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésõbb a szakmai
elõkészítõ ülésen kell bemutatni.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - FFooggyyaattéékkkkaall ÉÉllõõkk IInntteeggrráálltt IInnttéézzmméénnyyee iinnttéézzmméénnyyvveezzeettõõ
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LOMTALANÍTÁS 2013.
Tájékoztatjuk Nagykanizsa város lakosságát, hogy ez évben is

megrendezésre kerül a tavaszi lomtalanítási akció. Az idei évben is
elõzetes egyeztetés szerint lomtalaníthatunk.

A lomtalanítási akció április 03-tól április 30-ig tart.
A lomtalanítási szándékot és annak pontos helyét március 21-tõl áp-

rilis  19-ig munkanapokon 13.00-16.00-ig a Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyûjtõ Kft. 0693/537-380-as telefonszámán lehet bejelenteni.
A társasházak közös képviselõi a lomtalanítást személyesen jelenthe-
tik be a hulladékszállítást végzõ cég Vár u. 5 szám alatt lévõ szállítási
irodájában.

A közösen leegyeztetett idõpontra a szolgáltató a lim-lom mennyi-
ségétõl és összetételétõl függõen az elszállításra konténert, a családi
házas övezetbe  tömörítõs hulladékszállító jármûvet biztosít.

Családi házas övezetben az idei évben is kizárólag a hétvégén,
szombatonként történõ lomtalanításra van lehetõség (04.06., 04.13.,
04.20., 04.27.).

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a lom továbbra sem tartalmaz-
hat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat,
autógumit, elektronikai hulladékot (pl: hûtõszekrény, televízió), illet-
ve veszélyes hulladékot (pl: festék, gyógyszer, vegyszer)!

A Vár u. 5 sz. alatti hulladékudvarban egész évben, továbbra is térí-
tésmentesen adhatók le a háztartásokból származó szelektíven gyûjtött
hulladékok és a lakossági veszélyes hulladékok. 

A szabálytalan közterületi hulladékkihelyezést a Közterület-fel-
ügyelet munkatársai ellenõrzik és szankcionálják! 

Kérjük együttmûködését környezetünk tisztaságának megóvásában!

XXVIII. Négyévszak Kupa 
2013. április 6. (szombat), 9.00 óra - Mindenki Sportpályája

Nevezni személyesen, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Központban
(Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. szám alatt) lehet. Nevezési határ-
idõ: 2013. április 4.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, 
Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341
e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5/B-
10/2-2010-0202 azonosítószámú projekt programjai

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató prog-
ramjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vo-
natkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés  támogatására vissza nem térí-
tendõ pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoz-
tatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.  A részletes pá-
lyázati felhívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások
menüpontban.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató prog-
ramjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013. évre vo-
natkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza nem térítendõ
pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja: A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének
javítása és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások
Nagykanizsán való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását.
A részletes pályázati felhívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a
Felhívások menüpontban. 

PPáállyyáázzaattookk vváállllaallkkoozzáássookk ttáámmooggaattáássáárraa

A NAGYKANIZSAI
CUKORBETEGEK EGYESÜLETE

Március 29-én, pénteken 15 óra 30-kor a Kanizsai Dorottya
Kórház tanácstermében az „Egészséges életmód” címmel tart

klubfoglalkozást. Elõadó: Andrasek Mártonné dietetikius. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.
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2013. március 21.

Horoszkóp

Ha úgy érzi, magányra van szüksége, hasz-
nálja ki a  hátra lévõ egy-két hideg napot, és
vonuljon vissza a meleg szobába. Gondolja át
párkapcsolatát, anyagi helyzetét, egészségi
állapotát, és tegyen egy bátor lépést elõre.

Izgalmas napokat jeleznek a csillagok. Ha
netán sok utazással járó munkát kap, fogad-
ja el, de várjon még az indulással. Ne feled-
kezzen meg arról sem, hogy mit ígért a pár-
jának, mert hamarosan teljesítheti ígéretét.

Az ünnepekre betoppanhat otthonukba egy
hívatlan vendég is. A beszélgetés lehet,
hogy nehezen indul, de a terített asztal körül
mindenki jókedvre derül. A pénzügyi hely-
zetével továbbra sem kell törõdnie.

Bár a szerelem foglalkoztatja szabad ide-
jében, ennek ellenére ne vegye túlságo-
san komolyan a románcokat. Legyen úr-
rá az érzelmein, és szedjen vitaminokat,
hogy ne legyen beteg.

A szürke, hûvös napoknak is megvan az
elõnye. Ezek a napok a legalkalmasabbak
az otthona csinosítására, vagy például ru-
havásárlásra. S ha kijön a jó idõ, foglal-
kozhat szórakoztatóbb dolgokkal is. 

Kommunikációs problémák továbbra sem
adódnak otthon a párjával, hiszen örömöt
lelnek egymásban. Mivel nem gondolatol-
vasó, diplomatikusan tudakolja meg, milyen
húsvéti ajándéknak örülne a legjobban. 

Nyugodtan élhet az eddigieknél élénkebb
társasági életet, de szakítson idõt másra is.
A csillagok állása szerint lehetõsége adódik
egy utazásra is, de ne induljon el egyedül,
lepje meg partnerét egy kis kiruccanással.

AVénusz nagy hatással lesz önre. Nyugodtan
fogadja el barátai meghívását, a házibuli jól
fog sikerülni. Hóakadály nem nehezíti az uta-
zást, a szerencsés Skorpiók legfeljebb szere-
lembe esnek, a jégen nem csúsznak el.

Valaki érdeklõdik ön iránt, ön azonban tré-
fára veszi a dolgot, és csak akkor veszi ko-
molyan a közeledését, amikor már késõ. Ha
nem akarja, hogy drámai módon érjen véget
a találkozás, viselkedjen természetesen.

Ha nem akarja, hogy kellemetlen meglepeté-
sek érjék a közelgõ ünnepeken, akkor ne hi-
deg fejjel tervezzen és számoljon. Szeretteivel
legyen nagyvonalú, hiszen kérdezés nélkül is
el tudja dönteni, minek örülnének a legjobban.

Hogyha biztonságra és tartós boldogságra
vágyakozik, akkor ne a függetlenségét félt-
se, hanem gondoljon a szépre és a jóra. Õriz-
ze meg a nyugalmát, és ha elhatározta
magát, horgonyozzon le valaki mellett.

Ezekben a napokban legfeljebb a közleke-
dés okozhat gondot, fejfájást önnek. Várja
ki a sorát türelmesen, ne menjen bele veszé-
lyes elõzésekbe. Töltsön minél több idõt a
párjával, és ne titkolja el elõle az érzelmeit.

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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Belvárosban, a Hunyadi utcá-

ban közel 700 m2-es építési terület
eladó. Érd.: 0630227-3294, 0630-
448-6072 (7548K)

Letenyén két szintes, központi

fûtéses családi ház garázzsal, kerttel,
gyümölcsössel eladó. (Hitelkiváltás
miatt áron alul.) Irányár: 13 millió
Ft. Tel.: 0630-824-5962 (7560K)

Szentgyörgyvári hegyen, a III.
hegyháton 1 hektár erdõ halastóval
eladó. Villany van. Érd.:
0693/315-526 (7561K)

Nk-án a Szent Imre utcában ga-
rázs eladó. Érd.: 0693-313-183,
0630-434-8367 (7563K)

Április 1-jétõl a belvárosban

egy szobás lakás kiadó. Kaució
szükséges. Tel.: 0630-229-4962
(7564K) Készpénzért vásárolok régi köny-

vet, festményt, porcelánt, régi népi pa-
rasztbútorokat és ruházatot, valamint
használati tárgyakat és teljes hagyaté-
kot. Tel.: 0620/555-3014 (7552K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. március 21.14

Németországba hetenként
kisbuszokkal (háztól-házig is).
Tel.: 0672-441-542 (7553K)

A SZKES Honvéd Kaszinó
moderntáncosai hazai szövetsé-
gük országos bajnokságának
oroszlányi elõdöntõjében vehet-
tek részt. A Szécsényiné Kápol-
nás Edina által vezetett nagyka-
nizsai csapat versenyzõi két ka-
tegóriában is az országos finálé-
ba jutottak.

A kanizsaiak érmes kategó-
riái. Hip-hop felnõtt kiscso-

port: második helyezés (Sze-
keres Kinga, Lõrincz Henriet-
ta, Szántó Alexandra, Németh
Larina, Török Richárd, Bedõ
Kristóf – képünkön). Hip-hop
felnõtt duó: 3. helyezés (Né-
meth Larina, Szekeres Kinga).

Az országos bajnokság döntõjé-
nek április 6-7-én Gyõrújbarát ad
otthont.

P.L.

OOrrsszzáággooss ddöönnttõõbbeenn

Két bronzérmet tartottak itt-
hon a zalai lábtollasok a Kanizsa
Kupa vb-válogatón. 

Március 17-én, hét egyesület,
kilencvenhat versenyzõje küzdött a
ranglistapontokért a Zsigmondy
sportcsarnok hat pályáján. A tornát
két nappal el kellett halasztani, mivel

15-én járhatatlanok voltak az utak,
még Cserszegtomajról sem volt meg-
közelíthetõ Nagykanizsa. A Cser-
szegtomaj SK nõi párosa Mile Ale-
xandra, Sillinger Zsanett és a Zemp-
lén SE férfi csapata (képünkön) Hu-
szár Emil, Lukács Benedek, Lukács
Márton, Takács Endre egyaránt 14-
14 pontot gyûjtött a rangsorolón.

A rangsoroló a csapatok verse-
nyével kezdõdött. A férfiaknál a
Zemplén SE két egysége döntött a
harmadik hely sorsáról. A rutino-
sabb centercsapaté (Huszár Emil,
Lukács Benedek, Lukács Márton,
Takács Endre) lett a bronzérem és
a 14 ranglistapont. Baranyai
Benett, Farkas Balázs, Kovács
Patrick, Kunics Bence negyedik
helye pedig 13 pontot jelentett szá-
mukra. A hetedik helyen zárt a
Cserszegtomaj SK férfi hármasa.

A nõknél a cserszegtomaji hár-
mas Mile Alexandra, Pál Dorina,
Sillinger Zsanett a negyedik he-
lyen végezett. A negyeddöntõben a
borjádiak, a bronzmeccsen az Új-
szász csapata elõzte meg õket.
Mellettük a Zemplén SE két csa-
pata került a legjobb nyolc közé.

A férfi párosoknál a Zemplén SE
három párosa végzett a legjobbak kö-
zött. A négy közé jutás ugyan nem si-
került számukra, de az 5-7-8. helyük-
kel 12-10 illetve 9 ponthoz jutottak.

A nõknél a cserszegtomaji Mile
Alexandra, Sillinger Zsanett kettõs
jutott a legtovább. A döntõbe kerü-
lésüket a késõbbi gyõztes Kapás-
Vágó páros akadályozta meg. Ka-
pás Ágnes az újszásziak kiválósága
Angliából érkezett haza a versenyre. 

A lábtollasok számára 2013 leg-
fontosabb nemzetközi versenye a
7. Lábtoll-labda Világbajnokság
lesz, amelyet Vietnamban rendez-
nek szeptember 1-5. között. A vb
helyszíne Vietnam déli részén a Ho
Chi Minh Citytõl 150 kilométerre
található trópusi éghajlatú Dong
Thap tartomány lesz, amelynek fõ-
városa a 150 ezer lakosú Cao Lanh.
A világbajnoki válogatottságra hat
versenyszámban 3-3 válogató lesz.
A válogatottak a legtöbb ranglis-
tapontot gyûjtõk lesznek.

A következõ vb válogató április
14-én, Újszászon lesz, ahol csapat,
páros és egyéni kategóriában lehet
pontokat szerezni. A legközelebbi
verseny az országos utánpótlás ku-
pa március 23-án, Nyárlõrincen
kerül megrendezésre. 

P.L.

PPoonnttggyyûûjjttééss aa KKaanniizzssaa KKuuppaa VVBB vváállooggaattóónn
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Nagykanizsai Teke SE –
Úrkuti TK 6:2

NB II Dél-nyugati csoport férfi
teke-bajnokság, 17. forduló.
Nagyanizsa. 

Hazai pontszerzõk: Dr. Molnár
József, Magyar Gábor, Bende
Zsolt, Magyar Zoltán Vendég
pontszerzõk: Heiter Dávid, Haas
Péter Ifjúságiak: 0:1.

Akanizsaiak következõ mérkõzésé-
nek idõpontja 2013. 03. 23-án szom-
baton lesz 10 órától. Az ellenfél a TK
Resznek együttese lesz Reszneken.

Tegnap a Szekszárd otthoná-
ban lépett pályára a nõi Amatõr
NB Nyugati csoportjában a Ka-
nizsai Vadmacskák kosárlabda
csapata és változatos, egyben
küzdelmes találkozón gyõzött a
tolnai megyeszékhelyen. 

KSC Szekszárd (6.) – Kanizsai
Vadmacskák SE (4.) 65-69 (16-
14, 16-22, 16-18, 17-15) 

Amatõr NB Nyugati csoport nõi
kosárlabda-mérkõzés, Szekszárd,
50 nézõ. Vezette: Mintál, Sági Z.

Kanizsa: Fekete Cs. (10/6),
Fuisz V. (26/6), Olasz A. (10), He-
gyi (7), Jurkó (10). Csere: Oros,

Nagy D. (2), Jagarics (4). Edzõ:
Farkas József. 

A találkozó elején felváltva estek
a kosarak, de az tizedik percben öt
ponttal is elléptek a házigazdák, így
szükség is volt Fekete Csilla hár-
masára. A folytatásban pontos távo-
li és középtávoli dobásokkal a 13.
percben átvették a vezetést a vendé-
gek, majd négypontos elõnnyel zár-
ták az elsõ húsz minutumot.

Nagyszünet után a Szekszárd
gyorsan egyenlített, majd Fuisz
Viktória két sikeres hárompontosá-
val nyolc egységnyire nõtt a kü-
lönbség. A záró tíz percben to-
vábbra is Fuisz volt ponterõs, s a

végjátékban a szekszárdiak ugyan
felzárkóztak három pontra, de
Farkas József együttesének sike-
rült megtartania elõnyét.

A nagykanizsaiak Bajai Nk
ellen elmaradt hazai találkozójukat
lapunk megjelenésének napján,
március 21-én rendezik 18.30
órától a Cserháti csarnokban. A
mérkõzés külön érdekessége, hogy
a bajnoki tabellán negyedik dél-
zalaiak fogadják a második helyen
álló Bács-Kiskun megyeieket, akik
tavaly még az elsõ osztályban
szerepeltek.

P.L.

AA vvééggééiigg mmeeggttaarrttoottttáákk eellõõnnyyüükkeett Jól mmelegítettek
a rreszneki tteke
túrára 

Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
PTE PEAC (11.) 29-23 (14-11) 

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 15 forduló.
Nagykanizsa, 100 nézõ. Vezette:
Akácsos, Nagyvizeli.

Nagykanizsai Izzó SE: Tóth Á. -
Füle Cs. 5, Kovács B. 2, Répási 9,
Tompek 1,  Kiss G. 7, Senger 1.
Csere: Vastag (kapus), Gilitsch G.
2, Farkas M. 1, Korcsmáros B. 1,
Sziva. Edzõ: Tóth László.

Annyi biztos, hogy az õszi sze-
zoban a hatodik találkozón jött az
elsõ gyõzelem, tavasszal viszont –
egy alsóházi rangadó keretében a
pécsiek ellen – már a negyediken
összejött a fontos két pont. Nem
volt azonban ez egyszerû, legalább-
is ami a körülményeket illeti, de er-
rõl már beszéljen Tóth László, a ka-
nizsaiak edzõje: „Nem mindennapi
feltételek mellett rugaszkodhattunk
neki a mérkõzésnek, hiszen egysze-
rûen beázott a csarnok. Az egyik já-
tékosunk ment haza ponyváért, s fe-
szítettük ki végül azt az egyik térfél
fölé. Õszinte leszek, örülhetünk,
hogy a játékvezetõi kettõs engedé-

lyezte a találkozó lebonyolítását...”
Hogy aztán a hazaiak egy fontos

siker végett a két pontnak is örül-
hessenek a meccs végén...

Emlékeztetõül a tavaszi idény
eddig lejátszott mérkõzései az Izzó
SE férfi kézilabdázóinál:

Csurgói KK II (1.) – Nagyka-
nizsai Izzó SE (10.) 35-24 (17-7)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 12. forduló.
Csurgó, 100 nézõ. Vezette: Kóbor,
Tasnádi.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle Cs. 5,
Kovács B., Répási 4, Tompek 1,
Kiss G. 8/1, Senger 4. Csere: Vas-
tag (kapus), Horváth B. 1, Nagy
B., Sziva, Korcsmáros B. Edzõ:
Tóth László.

A listavezetõ otthonában kezdett
a Nagykanizsai Izzó SE férfi csa-
pata, amely ellen a második félidõt
már csak egy góllal vesztették el
Tóth László tanítványai.

Nagykanizsai Izzó SE (10.) –
Kalocsai KC (3.) 16-17 (5-8)

NB II Dél-nyugati csoport férfi kézi-
labda-mérkõzés, 13. forduló. Nagykani-
zsa, 100 nézõ. Vezette: Porogi, Tóbiás.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 7/2, Ko-
vács B., Répási 4, Tompek, Kiss
G. 3, Senger 1. Csere: Felde, Nagy
B., Farkas M., Gilitsch 1, Sziva.
Edzõ: Tóth László.

Jó meccset vívott a két együttes, s
nem sok hiányzott kanizsai részrõl a
sikerhez (ezúttal a pontszerzés is eb-
be a kategóriába tartozott volna...).

Georgikon DSE (6.) – Nagyka-
nizsai Izzó SE (10.) 28-26 (19-9)

NB II Dél-nyugati csoport férfi
kézilabda-mérkõzés, 14. forduló.
Keszthely, 150 nézõ. Vezette:
Hornyik, Lábadi.

Izzó SE: Tóth Á. - Füle 6/2, Ko-
vács B. 1, Tompek 2, Répási 2,
Kiss G. 7/2, Senger 4. Csere: Vas-
tag (kapus), Felde 1, Sziva, Farkas
M. 3, Gilitsch, Korcsmáros B.
Edzõ: Tóth László.

Répási Szilveszter (aki például a
kalocsaiak ellen a pályán össze-
kapta a társaságot...) és társai az
elsõ 30 perc alatt összeszedett mé-
retes hátrányt már nem tudták dön-
tetlenre menteni.

P.L.

„„VVééddeerrnnyyõõ aallaattttii”” ggyyõõzzeelleemm

A hétvégén rajtol a vízilabda
OB I B tavaszi szakasza, benne a
Heat Group Kanizsa VSE legény-
ségével természetesen. A kanizsai
csapat már a múlt hétvégén is
mérkõzött volna, de a Szegedi Ví-
zipóló Suli elleni bajnoki harmad-
szor is halasztásra került. Követ-
kezhet azonban szombaton 11 órá-
tól hazai medencében az A-cso-

port listavezetõje, a Kecskemét el-
leni rangadó. Rangadó, hiszen a
dél-zalaiak a harmadik helyen te-
leltek (két találkozóval keveseb-
bet letudva a második pesterzsé-
betieknél).

– Kemény sorozatra készülhe-
tünk, mivel három rangadó is vár
ránk az elkövetkezendõ hetekben
– fogalmazott Németh Zsolt, a Ka-

nizsa VSE trénere. – A bács-kisku-
niak egyértelmûen az elsõ osztály-
ba készülnek, aztán mérkõzünk
majd egyszer a szegediekkel, no és
a ceglédi túránk sem lesz egysze-
rû. Mindez annak fényében érde-
kes, hogy mi is a felsõ házba ké-
szülünk és az alapszakaszból az el-
sõ kettõ kerül tovább. Persze, azt is
hozzátehetem gyorsan, a sorsunk
csak rajtunk múlik.

P.L.

NNyyiittáánnyykkéénntt aa lliissttaavveezzeettõõvveell

Szombaton a labdarúgó NB III
Bakony csoportjának listavezetõ-
je, a Balatonfüredi FC látogat a
Nagykanizsai TE 1866-Horváth
Méh együtteséhez. Az Olajbá-
nyász-sporttelepen 16 órától kez-
dõdik a találkozó, de jelen állás
szerint még kérdéses, hogy a cen-
terpályán, vagy a mûfüvesen ren-
dezik-e az összecsapást. (A har-
madik vonal meccseire már az
utóbbi játéktér is hitelesítve van.)

– Igazából a szokásos módon ké-
szülünk a listavezetõ ellen is, heti
négy edzés szerepel programunk-
ban – fogalmazott Cs. Horváth Gá-
bor, a kék-pirosak támadója. – Ta-
lán az lehet eltérõ a megszokotttól,
hogy olyan sok csapadék volt az el-
múlt napokban, melybõl eredõen
szerdáig mûfüvön edzettünk és ha
lesz még esõ, elképzelhetõ, hogy
mûfüvön is játszunk szombaton.

Mindehhez Vass Gyõzõ, az
együttes technikai vezetõje hozzá-
tette, természetesen egyszerûbb
lenne a nézõket elhelyezni a stadi-
on-részen, s amennyiben a napsü-
tés és szél „vegyítése” kedvezõen
hat, nem is lesz akadálya a füve-
sen történõ lebonyolításnak. Eh-
hez fûzve írjuk, a természet csak
oldja meg a maga feladatát, ami-
hez csütörtökön jöhet a nyírás,
pénteken pedig a hengerezés, s
úgy minden kellõen elõ lesz ké-
szítve a csoportelsõ fogadására.
Már csak egy remek kanizsai ered-
mény hiányozna egy teljes szom-
bati meccsélményhez...

Füvesen vvagy
mûfüvesen?
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(Az akció a megjelenés napjától március 31-ig tart.)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., Tel./fax: +36/20-849-2341

A Mi a pálya? – Jövõnk az ifjúság II. címû, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0202 
azonosítószámú projekt programjai

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. Tel./fax: 
+36/20-849-2341, e-mail: gyorfy.aniko@nagykanizsa.hu,
www.miapalyank.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

XXVIII.
Négyévszak
Kupa
2013. április 6. 
(szombat), 9.00 óra
Mindenki Sportpályája

Nevezni személyesen, a
Családsegítõ és Gyermek-
jóléti Központban (Nagyka-
nizsa, Zrínyi Miklós u. 51.
szám alatt) lehet. Nevezési
határidõ: 2013. április 4.
Immár huszonnyolcadik al-
kalommal rendezi meg ha-
gyományos Négyévszak
kupáját a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Központ.
A megmérettetésre 5+1 fõs
csapatok, baráti társaságok
jelentkezését várjuk, sze-

mélyesen intézményünk-
ben a Zrínyi Miklós utca 51.
szám alatt. A nevezési felté-
telek közé tartozik, hogy
minden csapat kitöltse a ne-
vezési lapot, amit intézmé-
nyünkben lehet kérni. 
Minden résztvevõ számára kö-
telezõ diákigazolvány felmuta-
tása. Továbbá kérünk minden
résztvevõt, hogy a mûfûre al-
kalmas cipõben jelenjen meg. 
Az elsõ 3 helyezett csapat
tagjait – mint mindig, most
is – éremmel, a csapatot
kupával díjazzuk. Termé-
szetesen a résztvevõket
étellel, itallal és gyümölcs-
csel kínáljuk.Sok szeretet-
tel várunk minden mozogni
vágyó gyereket!
Mottónk: „Jövõnk záloga a
testi-lelki egészség!”

2013. április 16. 16 órától 
Csillagok (b)ékessége – HSMK ifjúsági klubjában. 
Vendég: Gerendai Péter a Sziget Fesztivál fõszervezõje.

A Sziget Fesztivál immár két évtizede a hazai és külföldi bulizni vágyók
paradicsoma. A beszélgetés során megtudhatjátok, hogy lett egy kisebb
könnyûzenei rendezvénybõl Európa egyik legnagyobb zenei fesztiválja.
Továbbá vicces, ritkán – vagy éppen sosem – hallott kulisszatitkokat
hallhattok.

2013. március 23. 9-18 óráig
Kézmûves foglalkozás – húsvéti készülõdés – Kanizsa Centrum 

2013.03.27. SZERDA 09:00 – 13:30 Dr. Mezõ Ferenc Gimn., Nk. Platán
sor 3. 2013.03.28. CSÜTÖRTÖK  10:00 – 15:00 Magyar Vöröskereszt,
Nk. Sugár u. 28.
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