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A felszámolás alatt álló Car-
Inside Kft. dolgozóit átvette
egy másik cég.

Az üléshuzatokat, autóipari tex-
tíliákat gyártó Car-Inside Kft. már-
cius 6-án megkezdõdött felszámo-
lása ellenére is sikerül megõrizni a
634 munkahelyet, ugyanis a dolgo-
zókat átvette egy másik cég, amely
folytatja a termelést – mondta el az
MTI érdeklõdésére pénteken Se-
bestyén Zsolt a felszámolásra kije-
lölt, Apport Kft. igazgatója.

Sebestyén Zsolt bejelentette,

hogy csütörtökön írtak alá megálla-
podást arról, hogy a termelést az az
Eybl Alpok-alja Kft. folytatja majd
tovább, amely szintén a Prevent
csoport tulajdona, csakúgy mint a
most felszámolás alatt álló cég.

Mint hozzátette a Car-Inside Kft.-
nek jelenleg Körmenden, Lentiben
és Nagykanizsán is van telephelye.

A felszámoló szerint a cég fõ-
ként szállítóinak tartozik, a dolgo-
zóknak viszont nem. A tulajdono-
sok Sebestyén Zsolt szerint meg-
egyezésre törekszenek és a tarto-
zásokat ki fogják fizetni. A cég

adósságállományáról egyelõre
pontosabb adatokkal nem tudott
szolgálni.

A felszámolás alá került Car-
Inside Kft. 2009-ben azért jött lét-
re, hogy az Eybl Hungária Textil-
ipari Kft. tevékenységét újraszer-
vezzék. A Prevent csoport százszá-
zalékos tulajdonában álló cég haj-
dan több mint 1200 embert foglal-
koztatott. Termékeik jellemzõen
az úgynevezett prémiummodellek-
be kerültek, az Audi, a BMW és a
Rolls-Royce számára is gyártottak
üléshuzatokat és belsõ kárpitot.

AA ccéégg mmeeggsszzûûnniikk,, aa ddoollggoozzóókk mmaarraaddnnaakk

Nagykanizsa is csatlakozna a
kormánydöntéssel decemberben
kiemeltté nyilvánított, Szombat-
hely-Szentgotthárd-Zalaegerszeg
térségében megvalósult Nyugat-
Pannon Jármûipari és Mechatro-
nikai Központhoz – közölte nagy-
kanizsai sajtótájékoztatóján Nagy-
kanizsa és Zalaegerszeg vezetõje.

Gyutai Csaba (Fidesz-KDNP), a
zalai megyeszékhely polgármestere

azt mondta: Nagykanizsa csatlako-
zási szándékát támogatja, mert ez-
zel a nyugat-dunántúli térség déli
része is partner lehet az együttmû-
ködésben. Ez pedig mind a négy vá-
rosnak elemi érdeke, a jármûipari
központnak a nagykanizsai közle-
kedési és logisztikai adottságok mi-
att, Nagykanizsának pedig a jelen-
tõs autóipari beszállítói okán.

A zalaegerszegi városvezetõ em-
lékeztetett arra, hogy például Nagy-

kanizsa gazdaságának zászlóshajója,
a General Electric fényforrásgyára
az egész európai autóipar jelentõs
szereplõje a lámpagyártás révén. 

Utalt arra is, hogy Szombathely
és Szentgotthárd az együttmûködés-
ben már magas szintre jutott, ezt
Nagykanizsának is el kell érnie, de
már a központ jövõ heti taggyûlésén
igyekszik meggyõzni a másik két
várost a csatlakozás támogatásáról.

(folytatás a 2. oldalon)
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

(folytatás a címlapról)
Nagykanizsának ez azért is

hasznos volna, mert az eddig in-
kább délnyugat-dunántúli von-
záskörzete mellett egy nagyobb
ipari potenciállal és kutatás-fej-
lesztési eredményekkel kecseg-
tetõ régióhoz is szervesen kö-
tõdne.

Szükség van ugyanakkor a két
zalai megyei jogú várost össze-
kötõ, rossz állapotú 74-es fõút
burkolat-megerõsítésére és a ten-
gelyterhelés növelésére, ezt kö-
zösen szorgalmazták a megyei
fejlesztési és az országos közúti
fejlesztési tervekben is. Ezzel
együtt azonban nem mondanak
le az M9-es gyorsforgalmi út
megépítésének igényérõl, hiszen
azt is közösen érték el, hogy a
tervezési folyamatok már elkez-
dõdtek.

Cseresnyés Péter (Fidesz-
KDNP), Nagykanizsa polgármes-
tere úgy fogalmazott: az együtt-
mûködés nemcsak lehetõség, de
szükséges is. Több területre is ki
kell terjednie, hogy a térségben a
gazdaság és a kultúra vagy az élet
más területén is be tudják tölteni a
szerepüket. 

A városvezetõ kitért arra, hogy
a közszolgáltatások területén is
szükséges az együttmûködés, amit
az segíthet, hogy mindkét város-
ban jelentõs tulajdoni hányaddal,
nem egy esetben száz százalékos
tulajdonnal rendelkezik az önkor-
mányzat a helyi közszolgáltató cé-
gekben.

Az MTI kérdésére Gyutai Csa-
ba elmondta még: más városok,
így például Sárvár is jelezte már
csatlakozási szándékát a Nyugat-
Pannon Jármûipari és Mechatro-
nikai Központhoz. Ez részben
már meg is valósult, hiszen a
Flextronics sárvári üzemével ré-
sze a jármûipari együttmûködés-
nek.

A kormány múlt év december
20-án nyilvánította kiemelt jármû-
ipari központtá a Szombathely-
Szentgotthárd-Zalaegerszeg térsé-
gében megvalósult Nyugat-Pan-
non Jármûipari és Mechatronikai
Központot. A Kecskemét után az
országban a második kiemelt ma-
gyarországi jármûipari központ a
remény szerint erõs gépipari és
elektronikai centrummá válhat,
ahol öt-tíz éven belül egymilliárd
euró értékû tõkebefektetés érkez-
het, és mintegy 25 ezer új munka-
hely jöhet létre.

MTI - Kanizsa

Zala és Horvátország három,
határhoz közeli megyéjének gaz-
dasági fejlesztését, az uniós for-
rások elérését segíti az a 132 ezer
eurós közös európai uniós prog-
ram, amelyrõl a részt vevõ gaz-
daságfejlesztõ szervezetek Nagy-
kanizsán tartottak szerdán saj-
tótájékoztatót.

Melita Bircic, a vezetõ partner-
ként szereplõ PORA, Drávamente
és Prigorje Fejlesztési ügynökség
igazgatója arról beszélt, hogy kép-
zések révén szeretnék elérni, hogy
a július 1-jén az Európai Unióhoz
csatlakozó Horvátország minél ha-
tékonyabban tudja felhasználni az
uniós forrásokat.

A 132 ezer eurós, 85 százalé-
kos támogatású programot a Ma-
gyarország-Horvátország IPA
határon Átnyúló Együttmûködé-
si Program biztosítja, résztvevõ-
je a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány (ZMVA), a
Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Horvát Gazdasági
Kamara Varasd megyei kiren-
deltsége, a REDERA Muraközi
Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség, valamint a Pouka Szakkép-
zõ Központ. 

A program célja, hogy az elõ-
csatlakozási és strukturális alapok
elõkészítéséhez és pályázataihoz
szükséges tudásszintet növeljék,

vagyis a helyi önkormányzatok,
egyesületek, vállalkozók és maga-
san képzett munkanélküliek szá-
mára pályázatíró és -elõkészítõ,
valamint projektvezetõ tréninge-
ket, képzéseket szervezzenek.

Cseresnyés Péter Nagykanizsa
polgármestere azt hangsúlyozta,
hogy a határ menti térségnek nem
Budapestrõl vagy Zágrábból kell a
gazdaság felemelkedését segítõ tá-
mogatásokat várnia, hanem hely-
ben kell megfognia a lehetõsége-
ket. Utalt rá, hogy történelmileg is
hosszú évszázadokra vezet vissza
a határ két oldalán lévõ települések
együttmûködése, de Nagykanizsá-
nak ma is kiváló kapcsolatai van-
nak Csáktornyával, Varasddal és
Kaproncával.

Nagykanizsán az utóbbi idõk-
ben tucatnyi horvát vállalkozás
érdeklõdött a befektetési lehetõ-
ségek iránt, és két-három kezde-
ményezés már mûködõképes,
ugyanakkor magyar részrõl is ér-
deklõdés mutatkozik a horvátor-
szági lehetõségek iránt. A zalai
város két komolyabb pályázati
program révén is kötõdik Hor-
vátországhoz, a Pannon Egyete-
men a közelmúltban a csáktor-
nyai regionális fejlesztési ügy-
nökséggel együttmûködve a két
ország projektmenedzsereinek
angol nyelvi képzést biztosított,
illetve Csáktornya, Kapronca,

Nagykanizsa és Zalakaros közös
kerékpárút-fejlesztése is hamaro-
san elindul mintegy kétmillió
eurós forrásból – jelezte a pol-
gármester.

Doucha Ferenc, a ZMVA kura-
tóriumi elnöke azt hangsúlyozta,
hogy az Európai Unió egyik alap-
elvének, az áruk szabad áramlásá-
nak elõsegítését célozza a közös
programjuk, ugyanis nagyon erõs
versenyre kell készülnie a vállal-
kozásoknak a határ mindkét olda-
lán.

Nagy András, a ZMVA ügyve-
zetõje azt is kifejtette: a mostani
EU Compass2 program résztvevõ-
inek többsége már tavaly lezárt
egy hasonló projektet, amelyben
200 ezer eurós támogatással a ha-
tár menti intenzív gazdasági kap-
csolatok elõsegítése volt a célja,
vagyis magyar példákkal ismertet-
ték meg a horvátokat az elõcsatla-
kozási alapok hatékony felhaszná-
lása érdekében. 

MTI - Kanizsa

AAzz uunniióóss ttáámmooggaattáássookk eelléérréésséétt
sseeggííttiikk aa hhoorrvváátt-mmaaggyyaarr pprrooggrraammookk
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Az idei évtõl érettségire csak
az a diák bocsátható, aki teljesít
legalább ötven óra közösségi
szolgálatot. Ennek keretében a
Zala megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság valamennyi kiren-
deltsége készen áll arra, hogy fo-
gadja azon diákokat, akik e szol-
gálatot a katasztrófavédelemnél
kívánják teljesíteni.

Tegnap közösségi szolgálat tel-
jesítésre érkezett a Zala Megyei
Katasztófavédelmi Igazgatóság
Nagykanizsai Katasztrófavédelmi
Kirendeltségére a Dr. Mezõ Ferenc
– Thúry György Gimnázium és
Szakképzõ Iskolából hét diák, akik
a 9. évfolyam tanulói, akiket Né-
meth István tûzoltó alezredes, tûz-
oltósági felügyelõ és Prepok Attila
tûzoltó alezredes, polgári védelmi
felügyelõ fogadott. Elsõként mun-
ka- és tûzvédelmi oktatásra került
sor, majd a katasztrófavédelmi
szervezet felépítésérõl, mûködésé-
rõl és feladatairól kaptak a diákok
összefoglaló ismeretanyagot. Az
elõadásokat követõen a kirendelt-

ség épületében kialakított tûz- és
polgári védelmi kiállítás bemutatá-
sára került sor. A kiállítást követõ-
en a laktanyával, a készenlétben
lévõ tûzoltógépjármûvekkel, vala-
mint szakfelszerelésekkel ismer-

kedtek a diákok. A napi közösségi
szolgálatteljesítésüket szakmai
filmvetítés megtekintésével fejez-
ték be.

ZMKI - Kanizsa

KKöözzöössssééggii sszzoollggáállaatttteelljjeessííttééss 
aa kkaanniizzssaaii ttûûzzoollttóókknnááll

A nagykanizsai önkormányzat
által tavaly év végén az osztrák
anyacégtõl megvásárolt Sauber-
macher-Pannonia Kft. április 1-
jétõl új néven, Netta-Pannonia
Kft.-ként folytatja hulladékgaz-
dálkodási tevékenységét.

Horváth Balázs, a nagykanizsai
székhelyû, ám országszerte szol-
gáltató cég ügyvezetõ igazgatója
az MTI érdeklõdésére felidézte: a
társaságot a múlt év végén vásárol-

ta meg közvetve az osztrák
Saubermacher AG-tól Nagykani-
zsa önkormányzata. A hulladék-
gazdálkodási társaság 3,3 millió
euróért (akkori árfolyamán mint-
egy 900 millió forintért) lett a zalai
város száz százalékos tulajdona.

A 105 dunántúli településen hul-
ladékszállítási és feldolgozási te-
vékenységet, országszerte 2 ezer-
nél is több partnernél pedig ipari
hulladékgazdálkodási szolgáltatást
végzõ társaság cégnevének és ar-

culatának változásával együtt zaj-
lik a tevékenységének átalakítása
is. Az új hulladéktörvény elõírása-
inak megfelelõen választják szét a
lakossági és ipari tevékenységet,
az egyeztetések folyamatosak en-
nek kapcsán a felügyeleti szervek-
kel – részletezte az ügyvezetõ.

Horváth Balázs azt is elmondta:
a tulajdonosváltással nem válto-
zott a cég tevékenysége és foglal-
koztatottainak száma. Az 500 mil-
lió forintot meghaladó saját tõkéjû
Netta-Pannoniánál jelenleg is 150
embert alkalmaznak, az idén pedig
mintegy 2,1 milliárd forint árbevé-
tellel számolnak.

MTI - Kanizsa

NNeevveett vváállttoozzttaattootttt aa vváárrooss 
hhuullllaaddéékksszzáállllííttóó ccééggee

A Híd-2001 Kft. részérõl Prek-
sen László ügyvezetõ invitálta saj-
tótájékoztatóra az érintetteket, s
a König Hotelbeli összejövetel té-
mája a Sormási Ipari Parkban lé-
tesített inkubátorház mûszaki át-
adása volt.

A cég elöljárója elmondta,
mindez a megvalósult projekt
zárórendezvénye is volt egyben,
mely közel 106 millió forintos
EU-s támogatással valósulhatott
meg. (A záró program keretében
egyben részletes képi anyaggal is

szolgáltak a házigazdák – az alap-
kõ letételtõl az épületegyüttes tel-
jes elkészültéig bezárólag.) Ezen
inkubátorház lényege is abból fa-
kad, hogy az oda 3-5 esztendõre
betelepülõ vállalkozások által fize-
tett bérleti díjak jóval kevesebbek,
hiszen azok uniósan támogatott
összegek.

Maga az objektum 700 négyzet-
méteres épület, mely kiválóan al-
kalmas rendezvények, tárgyalások
lebonyolítására, s amely többek
között zárt parkolóval is rendelke-
zik kint, bent pedig notebooktól

egészen a fénymásolókig terjed az
irodai berendezések sora, ezzel is
megkönnyítve a letelepedõ cégek
induló munkáját.

Emellett minden olyan tárgyi
feltétel is adott, mely az ipari park-
ban való mûködéshez évszak-
(ok)tól függetlenül szükséges. Az
inkubátorház gyakorlatilag közel
egy hónap múlva lesz teljesen „lak-
ható”, mely hivatalosan innovációs
és technológiai központként mûkö-
dik az elkövetkezendõkben.

P.L.

IInnkkuubbááttoorrhháázz lléétteessüülltt SSoorrmmáássoonn

Nagykanizsán az elmúlt na-
pokban rövid idõn belül több
sértett is áldozata lett az elkö-
vetõk „pénzváltási” szándé-
kának. 

Az elkövetõ forgalmasabb
helyen (kórház környéke, busz-
megállók, nagyobb bevásárló
helyek) szólítják meg gyanútlan
áldozatukat, és telefonálásra hi-
vatkozva aprópénzre akarják
felváltatni az általuk kínált 100
Ft-os vagy 200 Ft-os pénzér-
mét. A sértett elõveszi a pénz-
tárcáját, azt kinyitja, az elköve-
tõ pedig már el is kezdi a sértett
figyelmének elterelését, esetleg
mutogatni kezd a sértett pénz-
tárcájába, hogy hol van benne
aprópénz. Ez idõ alatt a tárcá-
ban lévõ nagyobb összegû
bankjegyeket kiemeli, majd a
beszélgetést valamilyen indok-
kal gyorsan megszakítja és tá-
vozik. A sértett csak késõbb
konstatálja, hogy lopás áldoza-
tává vált. 

Kérjük, ha ilyen szituációba
keveredik, lehetõleg ne vegye
elõ a pénztárcáját, fõleg ne
úgy, hogy ahhoz idegen is hoz-
záférhessen! Küldje a pénzvál-
tásra alkalmasabb helyre az
Önt leszólító személyt. Ha
mégis segíteni akar a pénzvál-
tásban, ne engedje figyelmét
elterelni, ne engedje, hogy a
pénztárcájához férjenek. Az
eset után azonnal ellenõrizze
le, hogy nem lopták- e meg.
Legyen mindvégig óvatos, és
figyelje meg alaposan az Önt
leszólító személyt. 

Ha netán mégis meglopták,
azt azonnal jelezze a 107-es in-
gyenesen hívható rendõrségi
vonalon, adjon minél pontosabb
személyleírást az elkövetõrõl,
távozási útirányáról, esetleges
jármûjérõl, gépjármûve rend-
számáról. Az ilyen
trükkös lopások kel-
lõ odafigyeléssel
megelõzhetõek!

Vigyázzon 
a pénzt 
váltani 

akarókkal!
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A közösségi együttélés szabá-
lyainak megsértését szankcioná-
ló rendeletet alkotott Nagykani-
zsa közgyûlése, amely döntött a
képviselõi vagyonnyilatkozatok
eddiginél nagyobb nyilvánossá-
gáról is.

Az alkotmánybírósági döntés
miatt tavaly decemberben hatályát
vesztett helyi rendelethez hasonló,
de a jogszabályi változásoknak
eleget tévõ új szabályozást foga-
dott el kisebb vita után, túlnyomó
többséggel Nagykanizsa közgyû-
lése a közösségellenes magatartá-
sok szankcionálására. 

A régi rendelet szabályait nagy-
részt az újban is megjelenítõ elõ-
írások szerint tilos például a belvá-
ros meghatározott terein a kerék-
pározás, a görkorcsolyázás, a gör-
deszkázás, a kutyasétáltatás vagy a
kéregetés. Szintén helyszíni vagy
közigazgatási bírsággal sújtható –
más tevékenység mellett – a hétvé-
gi fûnyírás vagy favágás robbanó-
motoros eszközzel, tilos közterüle-
ten az állatok etetése, de szabá-
lyozták egyebek mellett az avar-
égetés körülményeit is.

A nagykanizsai közgyûlés mó-
dosította a szervezeti és mûködési
szabályzatát annak érdekében,
hogy a közgyûlési képviselõk va-
gyonnyilatkozatai az eddiginél na-
gyobb nyilvánosságot kapjanak.
Eddig a polgármesteri hivatalban,
regisztráció után tekinthetett bele
bárki a képviselõk által kitöltött
nyilatkozatokba, de ezeket mos-
tantól a város portálján teszik nyil-
vánosan elérhetõvé.

Ellenzéki képviselõk aggodal-

muknak adtak hangot amiatt, hogy
a szélesebb hozzáférés révén eset-
leg visszaélhetnek a vagyonbeval-
lások tartalmával, de a Fidesz
többségben lévõ képviselõi támo-
gatták a módosítást. Mint a köz-
gyûlési vitában Cseresnyés Péter
(Fidesz-KDNP) polgármester je-
lezte, éppen a szélesebb nyilvános-
ság biztosíthat nagyobb védelmet a
képviselõknek, mert ha mindenki
által elérhetõvé válnak a nyilatko-
zatok, akkor senki nem tud vissza-
élni azzal, hogy öncélúan kiragad
belõle egyes adatokat.

A közgyûlés elfogadta a Zala
Volán Zrt.-vel kötött közszolgál-
tatási szerzõdés alapján a helyi
menetrend módosítására vonat-
kozó javaslatot.

Lakossági igény merült fel a
Miklósfa városrészt érintõ, 22.10-
kor a Szentendrey utcából induló
8Y jelzésû járattal kapcsolatban,
ezért módosították a menetrendet.
További változások, hogy az eddig
18 órakor a Napraforgó térrõl indu-
ló járat öt perccel késõbb, míg a 7
órai Szentendrey Edgár utcából in-
duló öt perccel korábban várható.

A 10-es, a Kalmár utcától 12.35-
kor, míg Bagoláról 13 órakor szál-
lítja az utazóközönséget. A 14Y
Városkaputól induló járata 6.10-
kor, a Ligetvárosból induló 6.30-
kor megy. A zrt. újabb menetrendi
módosításokat javasolt április 1-jei
hatállyal lakossági igények, illetve
önkormányzati képviselõi észrevé-

telek alapján, mivel a hatályos me-
netrend a munkába járást nehezí-
tette.

A közgyûlés a 2013. évi költség-
vetési tervezetben szereplõ adóbe-
vételek elõirányzatát a volán tájé-
koztatása alapján közel 38 millió
forint összeggel megemeli, így a
többlet igény alapján közel 82 mil-
liós önkormányzati támogatást
szerepeltet a költségvetésben.

Közgyûlésen hagyták jóvá a
Nagykanizsai Rendõrkapitány-
ság 2012. évi bûnügyi, közbiz-
tonsági és közlekedésbiztonsági
helyzetérõl szóló beszámolót,
mely részletes áttekintést ad az
elmúlt év intézkedéseirõl és mû-
ködésérõl.

Ahogy a beszámolóból kiderül
2012-ben a kanizsai rendõrkapi-
tányság mûködési feltételeiben
jelentõs változások történtek.
Megkezdték a kapitányság bérelt
gépjármû állományának lecseré-
lését, felkészültek a körzeti meg-
bízottak megkülönböztetõ jelzés-
sel felszerelt autókkal való ellá-
tására. A gyermekkihallgató szo-
bát, mellyel a megyében elsõként
rendelkeznek, felújították és akk-
reditálták. Ezeken túl több szá-
mítógépes munkaállomás is érke-
zett.

2012-ben a 2011. évhez képest
a kapitányság illetékességi terü-
letén, így Nagykanizsán is csök-
kent a közlekedési, a gazdasági
és a vagyon elleni bûncselekmé-
nyek száma. Azonban a személy

elleni, az államigazgatási, az
igazságszolgáltatási és a közélet
tisztasága elleni bûncselekmé-
nyek száma jelentõsen meg-
növekedett. Városunkban és kör-
nyékén jellemzõ a garázda maga-
tartás, ahol a bûncselekmények
elkövetésében túlnyomó több-
ségben az alkohol játssza a fõ-
szerepet. 

A befejezett eljárásokból 856
bûnelkövetõ vált ismertté, mely
több mint 50 százalékkal több az
elmúlt évhez képest. A nem bün-
tethetõ elkövetõk száma 30 száza-
lékkal több a tavalyihoz képest, il-
letve a fiatalkorú elkövetõk száma
112 fõ volt. 

Az idõskorúak esetében, a rend-
szeres megelõzési felhívások elle-
nére is gyakoriak a trükkös lopá-
sok. A megyében ilyen magas
számban csak nálunk van jelen ez
az elkövetési mód. 

2012-ben is jellemzõ volt az
internetes csalások sorozata,
ahogy olvasható, szinte nem volt
az országnak olyan pontja, mely
ne kereste volna meg a Nagyka-
nizsai Rendõrkapitányságot
ilyen bûncselekmény elkövetése
miatt. 

Megállapításaik szerint a va-
gyon elleni bûncselekmények
nagy részben a sértett nem meg-
felelõ magatartása, az elemi óva-
tosság hiánya, a legalapvetõbb
vagyonvédelmi szabályok be nem
tartása vezetett a bûncselekmé-
nyek bekövetkezéséhez. A város-
ban jelentõs elõrelépést jelent a
közterületi kamerarendszer mû-
ködtetése, amely lehetõvé teszi a
belváros területének folyamatos
figyelését. Az eredmények már a
felszerelést követõen jelentkez-
tek, hiszen eltûnt személyt talál-
tak meg, bûncselekményt szakí-
tottak meg, a közlekedés bizton-
ságát veszélyeztetõ helyzetet
szûntettek meg, illetve az idén el-
követett emberölés felderítésében
is nagy szerepük volt. 

2011-hez képest csökkent a köz-
lekedési bûncselekmények száma,
azonban az ittas vezetés miatti
nyomozások számát döntõen a
rendõri intézkedési aktivitás befo-
lyásolja. Összességében Kanizsa
2012-ben az egyik legbiztonságo-
sabb megyei jogú városnak bizo-
nyult. 

A 2013-as évre fõ feladatnak te-
kintik, hogy javítsák eredményei-
ket, a közrendet és a biztonságot
mind a város, mind az illetékessé-
gi területek vonatkozásában fenn-
tartsák.

IIssmméétt sszzaabbáállyyoozzzzáákk vváárroossuunnkkbbaann 
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BBeellvvíízz
KKiisskkaanniizzssáánn

Belvízzel elöntött kiskertek
Nagykanizsán, a kiskanizsai város-
részben 2013. március 30-án. A
közelben húzódó Principális-
csatorna nem képes a meg-
növekedett vízmennyiséget el-
vezetni, így a kiskertek nagy része
és több tucat lakóház pincéje víz
alá került. MTI fotó: Varga György

VVáállttoozziikk eeggyyeess 
bbuusszzookk mmeenneettrreennddjjee

aa kköözzöössssééggii eeggyyüüttttéélléésstt

BBeesszzáámmoollóó 
aa rreennddõõrrsséégg 
22001122-eess mmuunnkkáájjáárróóll
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A közgyûlés napirendi pontjai
között szerepelt a nagykanizsai
közparkok, zöldterületek felújí-
tásának ütemezésére vonatkozó
javaslat is.

A városvezetõk még szeptem-
berben elfogadtak egy tájékoztatót
a város zöldterületeinek városren-
dezési szempontú helyzetérõl,
mely rámutatott sok ilyen jellegû
felületen tapasztalható hiányos-
ságra és teendõre is. Egy képvise-
lõi indítványra döntött a testület
arról, hogy készüljön javaslat a
zöldterületek rekonstrukciójának
ütemezésére. Ebben többek között
olvasható az is, hol és milyen kert-
építési- és parkosítási feladatokat
kell végrehajtani, illetve – nem
több, hanem egy évre meghatároz-
va – milyen területek, városrészek
kerüljenek a leggazdaságosabban,
leggyorsabban felújításra. Ám
nem az eredeti javaslatot fogadta
el a képviselõtestület, hanem azt a
módosítást, miszerint a VIA Kani-
zsa Zrt. szeptember 30-ig készít-
sen egy olyan tervet, amiben meg-
határozzák az elvégzendõ felada-
tok területeit, hogy késõbb ebbõl
koncepció készülhessen.

A közgyûlésen fogadták el a
Pannon Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának elsõ éves költség-
térítéses turizmus-vendéglátás
szakos közgazdász és gépész-
mérnök hallgatók második fél-
éves tandíjának finanszírozásá-
ra vonatkozó elõterjesztést. 

Az ösztöndíjprogram tavaly
szeptembertõl mûködik a kanizsai
kampuszon, mely értelmében 10-
10 elsõ éves a fenti szakokon tanu-
ló költségtérítéses hallgató elsõ
félévi tandíját finanszírozták. A
program jóvoltából akkor 16
Nagykanizsa és környéki felvételi-
zõ diák részesült a támogatásban. 

A 2013/2014-es tanévre a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai Kam-
pusza elegendõ államilag finanszí-
rozott hallgatói helyet kapott, így
az ösztöndíjprogram a második
féléves költségtérítéses hallgatók
számára lenne szükséges. A turiz-
mus-vendéglátás közgazdász alap-

szakos hallgatók esetén 150 ezer,
míg a gépészmérnöknek tanulók
esetén 125 ezer egyszeri pénzbeli
támogatást biztosítanának. Váro-
sunk 2013. évi költségvetésében
erre a célra 3 millió forintot külö-
nítettek el. 

A pályázatokat április 15-ig lehet
benyújtani postai úton vagy szemé-
lyesen a Polgármesteri Hivatal Mû-
velõdési és Sportosztályára. 

A Kanizsai Kulturális Köz-
pont idei munkatervének elfoga-
dásáról szóló javaslatról is tár-
gyalták a képviselõk a csütörtöki
közgyûlésen.

A munkatervben olvashatunk
különbözõ ünnepekrõl, esemé-
nyekrõl, rendezvényekrõl, szakkö-
rökrõl szóló részletes leírásokat is.
Ebben az esztendõben is fontos
célkitûzése a KKK-nak, hogy a pe-
remkerületekben élõk kulturális
igényeit magasabb szinten szolgál-
ják ki, több pályázati lehetõséggel
éljenek és megerõsítsék az össze-
fogást más kulturális intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel, va-
lamint a fiatalság számára több
programot szervezzenek. Újdon-
ságként pedig az internetes jegy-
rendelés kialakítását is tervezik. A
munkatervben megtalálható a ter-
vezett programokról (például: Ig-
ricfesztivál, Dödöllefesztivál) vár-
ható költségeirõl szóló kalkuláció
is. Ahogy az is, hogy a KKK mun-
kaerõ-gárdájának bõvítését terve-
zi. A városvezetés támogatta a na-
pirendi pontot.

IInnttéézzmméénnyyii ffeellúújjííttáássookk

Az elmúlt évek gyakorlatait
követve, az intézményvezetõkkel
történt egyeztetések, a helyszíni
bejárások, és a beérkezett írásos
igények alapján összeállították a
2013. évben elvégzendõ felújítási
munkálatok jegyzékét.

Tervezik a Rózsa bölcsõde la-
postetõ szigetelésének javítását,
mely költsége majd 5 millió fo-
rint. Az óvodák esetében szintén a
szigetelés felújítását, az aula
üvegajtóinak fóliázását, a mû-
anyag burkolatok cseréjét, a
szennyvízrákötést, nyílászáró cse-
rét hajtanának végre az egyes
épületeknél. Az általános iskolák-
nál a fûtésrendszer korszerûsíté-
sét, kerítés építését, a tornaterem

tetõjavítását, a kandelábersor al-
ternatív kapcsoló megoldását, te-
tõszigetelést és javítást ütemeztek
be. A gimnáziumok esetében a
Batthyány Lajos Gimnáziumban
szükségesek felújítások, ahol ki-
váltják a három cirkókazánt, tetõt
javítanak és ajtót cserélnek. A
mûvelõdési intézményekben is a
tetõ javítása vált szükségessé.
Összesen körülbelül hatvan millió
forintot igényelnének ezek a fel-
újítások, melyet a költségvetés-
ben elkülönítettek.

Sajni József, a miklósfai város-
rész önkormányzati képviselõje a
csatornaépítés kivitelezésével
kapcsolatban interpellált a febru-
ári közgyûlésen. Felvetésére Cse-
resnyés Péter polgármester az
alábbi választ adta: a polgármes-
teri hivatal szakosztálya megte-
kintette a külön kiemelt helyszí-
neket, és a szakszerûtlen helyreál-
lításokból származó problémát
jelezték a Nagykanizsai Regioná-
lis Szennyvíztársulásnak, mint
beruházónak, és kérték, szólítsa
fel a kivitelezõt a szükséges intéz-
kedések megtételére. 

A szennyvíztársulásnak írt le-
vélben a polgármester arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a folya-
matban lévõ csatornaépítés kivi-
telezése során több alkalommal
jelentkezett szakszerûtlen helyre-
állításból származó probléma. Ez-
úttal konkrétan a Csengery és Er-
dész utcák keresztezõdésének
környezetét kifogásolta a terület
önkormányzati képviselõje. A
helyszín megtekintésével a pol-
gármesteri hivatal szakosztálya is
meggyõzõdhetett arról, hogy a
burkolat ideiglenes helyreállítása
nem éri el azt az elvárható szintet,
amely a biztonságos közlekedés
alapfeltétele lenne – hangsúlyozta
a polgármester. A jelenleg tapasz-
talható állapot nem csak esztéti-
kailag kifogásolható, de komoly
balesetveszélyt is jelenthet. Arra
kérte a projektvezetõt, hogy a
problémát jelezze a kivitelezõ fe-
lé, és hívja fel a figyelmét a szük-
séges intézkedések mielõbbi meg-
tételére. Bízik benne, hogy a ki-
alakult állapot megszüntetésével
nagyban javulni fog a Csengery
és az Erdész utcákban a közleke-
dés.

B.E. - MTI - Sz.Zs. - V.M.
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AA vváárrooss
zzööllddtteerrüülleetteeiirrõõll

FFoollyyttaattóóddiikk aazz
öösszzttöönnddííjjpprrooggrraamm aa
PPEENN-eenn

EEllffooggaaddttáákk aa kkuullttuurráálliiss
kköözzppoonntt mmuunnkkaatteerrvvéétt

GGyyoorrss iinnttéézzkkeeddéésstt 
vváárr aa ppoollggáárrmmeesstteerr

Április 5. 17 óra
"HIT ÉS KÉTSÉG" - fotópályázat
kiállítása. Megtekinthetõ április 16-ig.
Április 5., 19. 10 óra
KEREKÍTÕ - mondókás félóra 0-3
éveseknek. Részvételi díj: 700 Ft/család.
Április 5. 18 óra
FÖLDSZAG EZÜSTBEN - Kot-
nyek István festõmûvész fotókiállítá-
sa. Megtekinthetõ április 24-ig.
Április 6. 18 óra
ÖTVENEGY ÉVE A SZÍNPADON
- a Liszt Ferenc díjjal kitüntetett Sza-
lai Antal és 11 tagú zenekarának mû-
sora. Vendégmûvész: Pandy Piroska,
többszörösen kitüntetett világhírû pri-
madonna. Nyitányok, zenekari szá-
mok, nóták, csárdások, operettek, ci-
gánydalok, világslágerek, hangszer-
szólók virtuóz elõadásban. Szervezõ:
a Tüttõ János Nótaklub. Belépõdíj: 2
000 Ft. A jegyek megvásárolhatók a
HSMK jegypénztárában.
Április 8. 16 óra
"A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI
PROBLÉMÁK ÉS MEGELÕZÉ-
SÜK"
Elõadó: Dr. Matoltsy András, a Kani-
zsai Dorottya Kórház Kardiológiai
Osztály osztályvezetõ fõorvosa. A be-
lépés díjtalan.
Április 8. 19 óra
Az Orlai Produkció bemutatja:
John Murrell: AZ ISTENI SARAH
- színmû
Fõszereplõk: Vári Éva és Gálffi Lász-
ló. Rendezte: Hargitai Iván. Belépõ-
díj: I. hely 3200 Ft, II. hely 2900 Ft.
Április 9. 17 óra
CSINÓDI NAGY GERGÕ: KECS-
KETÁNC C. MESEKÖNYVÉNEK
BEMUTATÓJA
Közremûködik: Csinódi Nagy Gergõ,
12 éves erdélyi meseíró és Nagy Ba-
lázs néprajzkutató. A belépés díjtalan.
A mesekönyv a helyszínen megvásá-
rolható.
Április 9. 19 óra
NAGYKANIZSAI DUMASZÍN-
HÁZ
Fellépnek: Aranyosi Péter és Hadházi
László. Belépõdíj: 2500 Ft. A jegyek
elõvételben megvásárolhatók a nagy-
kanizsai Tourinform irodában és a
dumaszinhaz.jegy.hu weboldalon.
Április 12. 13 óra
A KÁVÉSZÜNET ZENEKAR
KÖLTÉSZET NAPI KONCERTJE
Belépõdíj: 500 Ft.

Április 5. 17 óra
A VASTAGBÉL MEGBETEGEDÉ-
SÉNEK MEGELÕZÉSE - DR.
KNAUSZ JÓZSEF sebész fõorvos
elõadása. 16 órától egészségügyi szûrés
lesz a Polgári Olvasókör szervezésében.
Április 13. 19 óra
TRIO KODÁLY METHOD
Közremûködnek: Oláh Dezsõ - zon-
gora, Erdõ Zoltán - klarinét, Tar Ger-
gely - ütõhangszerek. A trió az egyik
legkiválóbb magyar zeneszerzõ, és
zenepedagógus mûveit adja elõ kor-
társ zenei felfogásban. Támogatta:
Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar
Jazz Szövetség. Belépõdíj: 800 Ft.
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A Vasemberház Tükörtermé-
ben indult útjára az önkormány-
zat által támogatott jótékonysági
akció, amelynek keretében a
nagykanizsai állatmenhelyet
üzemeltetõ Élettér Állat- és Ter-
mészetvédõ Egyesület kéri a vá-
ros lakosságának segítségét a
menhely fejlesztéséhez. 

A sajtótájékoztatót dr. Papp At-
tila, az egyesület sajtószóvivõje
nyitotta meg, aki elmondta: mér-
földkõhöz érkezett az állatotthon,

az önkormányzat támogatásával
ugyanis nagyarányú fejlesztés ve-
szi kezdetét a jó idõ beálltával. A
sajtóreferens hangsúlyozta: ennek
a nagyarányú bõvítésnek az elsõ
állomása a karanténsor megépíté-
se. 

A továbbiakban Cseresnyés Pé-
ter polgármester vette át a szót,
aki kifejtette: az Élettér egyesület
jótékonysági kezdeményezése ne-
mes célt szolgál, amit mind sze-
mélyesen, mind pedig a városve-
zetés nevében is támogatni tud.

Ugyanis aki járt már lenn a nagy-
kanizsai állatmenhelyen, az szem-
besülhetett vele, hogy az árva ál-
latok körülményei, bár nem
mondhatók rossznak, de nem
mondhatók feltétlenül jónak sem.
A fõ problémát most elsõsorban
az állatotthon túlzsúfoltsága je-
lenti. Ezért kell megoldást találni
a kennelek, kutyafuttatók számá-
nak növelésére, illetve a karantén-
sor megépítésére. Ennek a fel-
adatnak a megnyugtató rendezé-
séhez azonban szükség van a vá-
ros lakosságának a támogatására
is. Az önkormányzat természete-
sen segíteni kívánja az Élettér jó-
tékonysági felhívását, elsõsorban
azzal, hogy pénzgyûjtõ perselye-
ket vásárolt és helyez ki a város
különbözõ pontjain. A jótékony-
sági akció elsõ résztvevõi a Bel-
városi Patika, a Volksbank, a Ke-
reskedelmi és Hitelbank, a Járási
Hivatal és a Kanizsa Centrum. 

Végül Cseresnyés Péter kifejtet-
te: reméli, hogy az önkormányzat
támogatásával sikeres lesz e kez-
deményezés, amelynek erkölcsi
célja elvitathatatlan: segíteni az
ember legjobb barátjának, akitõl

sokszor több szeretetet lehet kapni,
mint azt az ember mástól, máshon-
nan várná. 

Dr. Papp Attila befejezésül meg-
említette: a jótékonysági gyûjtés
május 10-éig tart. Az akció ered-
ményérõl pedig május 16-án, az
Eötvös téren megrendezésre kerü-
lõ „Generációk Napján” fognak
majd beszámolni, a menhely bõví-
tésének elsõ ütemével pedig június
30-ig szeretnének elkészülni. 

A sajtótájékoztatón jelen voltak
a jótékonysági akció civil támoga-
tói is. A karácsonyi, facebookon
megszervezett emlékezetes és
eredményes gyûjtést koordináló
négy fiatal, Szakács Zsófi, Hideg
Yvett, Faggyas Ferenc és Horváth
László ismét bekapcsolódik a
munkába, vállalva elsõsorban az
internetes népszerûsítését a prog-
ramnak. Fenyvesi Károlyné pedig
a Pannon Egyetem nagykanizsai
kampuszának PENugatta csoport-
ját képviselte, a diákok szervezõ-
dése elsõsorban az egyetemi fiata-
lok körében fogja népszerûsíteni
az akciót.

Kanizsa
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Városunk önkormányzatának
Idõsügyi Tanácsa május végére
szeretné elkészíteni Nagykanizsa
25 évre szóló Idõsügyi Stratégiá-
ját. Ezen apropóból szerdán in-
teraktív fórumot tartottak, me-
lyen a szépkorúakkal foglalkozó
szervezetek, intézmények képvi-
selõi, vezetõi vettek részt.

Az elõadássorozatból álló ren-
dezvényt dr. Szabados Gyula ön-
kormányzati tanácsadó, idõsügyi
referens köszöntõje után Cseres-
nyés Péter nyitotta meg. 

A polgármester bevezetõjében az
Idõsügyi Tanács elmúlt másfél évben
végzett munkáját ismertette, valamint
azt, milyen tennivalók várnak még
rájuk az elkövetkezõ idõszakban. El-
mondta: szeretnének kidolgozni egy
hosszútávra szóló stratégiát az ezüst-
korú emberek bevonásával. Erre
mindenképpen szükség van – muta-
tott rá az Idõsügyi Tanács elnöke –,
majd köszönetét fejezte ki dr. Szaba-
dos Gyulának aktív, idõsbarát tevé-
kenységéért. Azonban „sok feladat

vár még ránk” – ismerte el a városve-
zetõ –, hiszen egy negyed évszázadra
szóló koncepció megalkotását terve-
zik. A jelenleg érvényben lévõ, há-
roméves tervben számos olyan pont
van, melyet szükséges bõvíteni, illet-
ve amire koncentrálniuk kell. Ezért
úgy határoztak, hogy prioritásként öt
területre fókuszálnak: az egészség-
ügyre, az idõsek és a bûnözés kapcso-
latára, áldozattá válásra, közösségi
szolgálatra és digitális esélyegyenlõ-
ségre. „Szeretnénk egy olyan terveze-
tet kidolgozni – mondta városunk el-
sõ embere – hogy együttmûködve a
már említett résztvevõkkel, intéz-
ményvezetõkkel, civil szervezetekkel
mindenre megoldást találjunk.” Vi-
szont nemcsak az idõseket vonnánk a
közös munkába, hanem a jövõ gene-
rációt, a fiatalokat is, többek közt tár-
sadalmi munkával. A társadalmi
egyeztetés, a közös kommunikáció
elkezdõdött, ennek egyik ékes bizo-
nyítéka a fórum is, ami az Idõsügyi
Tanács töretlen, sokoldalú tevékeny-
ségének köszönhetõ – emelte ki Cse-
resnyés Péter. 

A polgármester beszédét követõ-
en Stimeczné dr. György Bernadette,
az Alapellátási Intézmény vezetõje
az egészségügyi helyzetképrõl, dr.

Németh László orvosigazgató az
egészségügy jövõjérõl, dr. Molnár
József alezredes, rendõrkapitány az
idõsek és a bûnözés kapcsolatáról,
Balogh László, a BLG igazgatója a
közösségi szolgálatról, dr. Szabados
Gyula pedig a 21. század új kihívá-
sairól, a digitális esélyegyenlõségrõl
tartott elõadást. 

Nemzeti Tehetségnap keretén
belül rendezte meg Nagykanizsa
és Térsége Tehetségsegítõ Tanács
városunk tehetségnapját a
Medgyaszay Házban, Bartók Bé-
la születésnapján. A fiatal talen-
tumok öt területen – képzõmûvé-
szet, zene, matematika, tánc és
nyelvészet – mutatkoztak be.

Az országgyûlés 2008-ban fo-
gadta el a húsz évre szóló, az álla-
mi és a civil szféra által is támoga-
tott Nemzeti Tehetség Programot,
mely országos együttmûködési há-
lózat uniós szinten is nagy figyel-
met kapott. A tehetségnappal sze-
retnék a közösségek figyelmét a
tehetségsegítés fontosságára irá-

nyítani, és így az irántuk való szo-
lidaritást erõsíteni. 

Ahogy Balogh Tünde elmondta,
a tehetséggondozás legfõbb célja,
hogy megtalálják, segítsék, taná-
csokkal lássák el azokat a gyereke-
ket, akikben valami plusz, valami-
lyen különleges dolog rejtõzik. Hi-
szen fontos, hogy megtalálják út-
jukat, ne vesszenek el. 

– Mindenki tehetséges valamiben.
Van, akinek kicsit több adatott, van,
akinek kevesebb. Az is tehetség, ha
valakinek kiemelkedõ a kézügyessé-
ge, hiszen akár kiváló szakember is
válhat belõle. Afiatalok tehetségének
kibontakozásában elhanyagolhatat-
lan az õket körülvevõ társadalmi kör-
nyezet szerepe – köszöntötte a meg-
jelenteket a város vezetése nevében
Dénes Sándor alpolgármester. Hoz-
zátette, fontos, hogy felismerjük a te-
hetségeket, de annak ápolása renge-
teg feladattal, munkával, lemondás-
sal jár. A tehetség a legnagyobb ter-
mészeti erõforrás, melyben váro-
sunk, a magyarok egyedülállóak. 

Ezt követõen léptek színpadra a
fiatal kiválóságok, míg az elõcsar-
nokban a képzõmûvész szakos nö-
vendékek a Bartók: Kékszakállú
herceg vára témára festettek. 

FFóórruumm aazz 
iiddõõss eemmbbeerreekkéérrtt
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NAGYKANIZSAI SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓ
Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
könyvvizsgálói feladat ellátására

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése pályázatot ír ki
könyvvizsgálói feladatok ellátására 2013. június 1-tõl 2015. június
30-ig terjedõ idõszakra a Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató
Nonprofit Kft.-nél.

Pályázatot azok a szervezetek és magánszemélyek nyújthatnak be,
akik a törvényi elõírásnak megfelelnek, és a társasági könyvvizsgálat
területén legalább 5 éves gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázathoz kérjük csatolni: szakmai önéletrajzot; könyvvizs-
gálói jogosultságot igazoló dokumentumot; a könyvvizsgálói kamarai
tagságról szóló igazolást; felelõsségbiztosítási kötvény másolatát;
erkölcsi bizonyítványt (3 hónapnál nem régebbi); referenciajegyzéket;
vállalási díjat, ennek késõbbi változtatási feltételeit, fizetési
feltételeket; munkaprogram tervezetet a feladat ellátására; nyilatkoza-
tot, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn.

Amennyiben az ajánlattevõ gazdasági társaság, az ajánlatnak tartal-
maznia kell: eredeti, vagy hitelesített 30 napnál nem régebbi
cégkivonatát; felelõsségbiztosítási kötvény másolatát; könyvvizsgálói
kamarai tagság igazolását; a tényleges könyvvizsgálatot végzõ ter-
mészetes személyek megjelölését és szakmai önéletrajzát; referencia-
jegyzéket.

A beérkezett pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Köz-
gyûlése a 2013. májusi ülésén bírálja el.

A pályázatokat 2013. április 19-én 12.00 óráig – 3 példányban,
zárt borítékban, „Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit
Kft. könyvvizsgálói pályázata” feltüntetésével – kérjük eljuttatni
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) A boríték 2013. április 19. 12.00 óra
idõpont elõtt nem bontható fel.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Lérántné Mátés Valéria, a
társaság ügyvezetõje ad. (Telefon: 93/509-740)

Az esemény rendezõi a Nagyka-
nizsa és Térsége Tehetségsegítõ
Tanács, a Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Iskola,
ahol tehetségpont is mûködik, a
Zalai Matematikai Tehetségekért
Alapítvány és a Kanizsa Kulturális
Központ voltak. 

Az Emberi Erõforrás Minisz-
tériuma megbízásából a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Inté-
zet pályázatot hirdetett Pihen-
jünk közösen! címmel. A Ma-
gyar Vöröskereszt Nagykanizsai
Területi Szervezete közösségépí-
tõ, a családi értékeket, nemzedé-
kek közötti szolidaritást pozití-
van megjelenítõ és népszerûsítõ
programja 100.000 Ft-os támo-
gatásban részesült. 

Apályázat keretében öt család kö-
zös pihenését valósítják meg április
6. és 7. között Garaboncon a Hotel
Villa Naturában. A program célja a
horgász falusi turizmus keretei kö-
zött megvalósuló, az egészségvédel-
met is szolgáló családi pihenés biz-
tosítása, melynek során a nagyszülõ
részvételével lehetõséget biztosítunk
a generációk közötti együttmûkö-
désre és kapcsolatépítésre. A pihe-
nésben olyan családok is részt vesz-
nek, ahol a nagyszülõ a Vöröske-
reszt által biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásban – házi
segítségnyújtás – részesül.

Az „5 Postakocsi” kiadványok
bemutatására került sor a Pan-
non Egyetem Nagykanizsai
Kampuszán, melynek keretében

Gyarmati-Litter Tímea és Kaszás
Nikoletta projekt asszisztensek
ismertették a turisztikai fejlesz-
tési program legújabb lépéseit.

A kiadvány azon márka-, marke-
tingstratégia része, melyet a prog-
ram köré építettek, kiemelt szerepet
szánva az öt elem (tûz, víz, levegõ,
föld, plusz a vendéglátás) bemutatá-
sának, melyekre az itteni turisztikai
modell is épül. Az egyes programok
bemutatása mellett részletesen tár-
gyalnak például ajánlott útvonala-
kat, sõt az egyes célcsoportokat is
figyelembe véve ajánlják a külön-
bözõ kikapcsolódási lehetõségeket.
Az 50 ezer példányban kiadott
tájékoztató többnyelvû, a magyar-
szlovén partnerség révén adott nyel-
vek mellett angolul, németül és hor-
vátul is elérhetõ. Külön hangsú-
lyozták a programcsomagokban a
magyar-szlovén határon átnyúló le-
hetõségek sorát, no és a kedvez-
ménykártya készítése is folyamat-
ban van, illetve lesz térkép-kiadás is
a közeljövõben.

A Kiskanizsai Polgári Olvasó-
kör fennállásának 143. évforduló-
ját ünnepelte. 

A kulturális programokkal színesí-
tett rendezvény remek apropót adott
arra, hogy visszaemlékezzenek az ol-
vasókör múltjára, Cseresnyés Péter
polgármester köszöntõjét követõen.
A családias hangulatú eseményen át-
adták az erkölcsi díjakat is. Dr. Joós
Lászlóné nyugalmazott gyermekor-
vos Kiskanizsa Kultúrájáért, Donát
Attila a kiskanizsai hagyományok
megõrzéséért, Mozsolics Józsefné az
olvasóköri mozgalom életben tartásá-
ért vehette át az elismerést.

LLeehheettõõsséégg aa kköözzööss
ééllmméénnyyeekk mmeeggéélléésséérree

KKiiaaddvváánnnnyyaall 
iiss eellõõrruukkkkoollttaakk

114433 éévv ttöörrttéénneettee 
eeggyy nnaappoonn

13.qxd  2013.04.15.  8:35  Page 7



2013. április 4.8 KKaanniizzssaa –– VVáárroosshháázzaa

Bene Csaba, a 2. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját
2013. április 9-én (kedden) tartja 17 órától 19 óráig a Zsigmondy-Széchenyi Sza-
kképzõ Iskolában (Nagykanizsa, Hunyadi u. 18.) 20/388-8259,
bcsaba@nagykanizsa.hu.
Dénes Sándor a 12. számú egyéni választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap második csütörtökén 17 órától fogadóórát tart a Polgármesteri
Hivatal Kiskanizsai Kirendeltségén (Nagykanizsa, Szt. Flórián tér 30.).
Dr. Etler Ottó önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. április 8-án (hét-
fõn) 17 órától a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában.
Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ fogadóórát tart minden hónap
második szerdáján 17 órától a Kõrösi Cs. Sándor Általános Iskolában.
Sajni József önkormányzati képviselõ fogadóórát tart 2013. április 8-án (hétfõn) 16
órától 17 óráig a ligetvárosi óvodában, 17 órától 18 óráig a Vécsey Általános
Iskolában, 18 órától 19 óráig Miklósfán a Mindenki Házában.
sajni.jozsef@nagykanizsapmh.hu.
Szõlõsi Márta a 9. számú választókerület önkormányzati képviselõje fogadóóráját
2013. április 8-án (hétfõn) tartja 17 órától a Zrínyi Miklós Általános Iskolában. (Zrínyi
M. u. 38.): 30/301-8185, szolosi.marta@fidesz.hu, szmarta25@hotmail.com.

KKééppvviisseellõõii ffooggaaddóóóórráákk

Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját 2013. április 10-én (szerdán) tartja
8.30-12.00 óráig a  Polgármesteri Hivatal I/11. számú irodájában.

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórráákk

Az Egyesített Bölcsõde - Nagykanizsa a Közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet kisgyermek-
nevelõ munkakör betöltésére 2 fõ részére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. 
A munkavégzés helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 7/a. A mun-
kakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: 0 - 3 éves
korosztályú gyermekek nevelése - gondozása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsõfokú képesítés, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), bölcsõdei szakgon-
dozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemõ- és kisgyermek-
nevelõ-gondozó (OKJ), csecsemõ- és gyermeknevelõ-gondozó (OKJ), kisgyer-
mekgondozó, -nevelõ (OKJ), csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ); vagy ezen
képesítések valamelyikével rendelkezõ: védõnõ, pedagógus, felsõfokú szociális
alapvégzettségû személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ) - [kizárólag cse-
csemõ- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkezõ személy esetén], ma-
gyar állampolgárság, büntetlen elõélet, orvosi alkalmasság.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: fõiskola, csecsemõ- és kisgyermeknevelõ
BA képzés, hasonló munkakörben eltöltött - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
hangszertudás, kézmûves-technikai jártasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, végzettség(ek)et igazoló dokumentumok másolata, fényké-
pes szakmai önéletrajz, motivációs levél, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tör-
vény 15.§-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll
fenn. 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2013. má-
jus 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április
22. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Egyesített
Bölcsõde - Nagykanizsa címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa, Ró-
zsa utca 7/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyer-
meknevelõ, vagy elektronikus úton Körmendi Viktória - intézményvezetõ részé-
re az egyesitett@bolcsode-nagykanizsa.hu  E-mail címen keresztül, vagy szemé-
lyesen: Körmendi Viktória - intézményvezetõ, Zala megye, 8800 Nagykanizsa,
Rózsa utca 7/a. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 25. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://egyesitett-bol-
csode.mlap.hu/ honlapon szerezhet. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - kkiissggyyeerrmmeekknneevveellõõ

Ön tudta, hogy a legelsõ nyakcsi-
golya – az ATLAS – a legtöbb em-
bernél tartósan el van mozdulva?
Ez a körülmény egész sor testi és
szellemi zavart okozhat.

Mintegy 19 éve egy svájci bioen-
ergetikus, dr. Rene-Claudius Schüm-
perli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet már a világ több
mint 30 országában közel 400
Atlasprof specialista alkalmazza. Az
egyszerû és biztonságos vibrációs gé-
pi masszázs technikát és eszközt ki-
dolgozta és személyesen oktatja.

Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és
csípõ egyensúlyát meghatározó elsõ
nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülál-
ló, természetes, nem orvostudományi
módszer, nem gyakorol hatást a csi-
golyatestre, nem manuálterápia és
nem csontkovácsolás. A módszer ne-
ve AtlasProfilax . A gépi vibrációs
masszázs speciális pontokon fellazít-
ja a nyaki izmokat és szalagokat. A

szervezet ön-
gyógyító, rege-
neráló mecha-
n i z m u s á n a k

köszönhetõen indul be a javulás. Ma-
gyarországon 11 Atlasprof specialista
van, aki alkalmazza a metódust. A
nagykanizsai dr. Varga Imre az egyi-
kõjük, akinek tavaly elõtt az
AtlasProfilax vibrációs masszázs
után az addig évek óta fennálló pana-
szai, mint derékfájás, nyaki- és váll-
fájdalom, szédülés és fejfájás rövi-
debb-hosszabb idõ alatt megszûntek.

Dr. Varga Imre Nagykanizsán
2013. április 8-án (hétfõn) 17óra
3o-kor ingyenes ismertetõ elõadást
tart a Hevesi Sándor Mûvelõdési
Házban. Minden érdeklõdõt szere-
tettel vár.

Az AAtlas nnem ccsak aa ffej hhordozója

Ingyenes ismertetõ elõadás: Nagykanizsa, Hevesi 
Sándor Mûvelõdési Ház, október 10. (szerda) 18 óra
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(Az akció a megjelenés napjától április 30-ig tart.)

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló  1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet család-
gondozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jog-
viszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 51. A munkakörbe tartozó, illetve a veze-
tõi megbízással járó lényeges feladatok: a Gyermekjóléti Központ családgondo-
zója a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával elõsegíti a
gyermek testi és lelki egészségének fejlõdését, családban történõ nevelkedését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a már kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. 
Pályázati feltételek:
- Fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, pszichopedagógus,
vagy mentálhigiénés szakember, gyermek és- ifjúságvédelmi tanácsadó oklevél-
lel rendelkezõ: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár. , 
- Büntetlen elõélet, 18. életév betöltése,cselekvõképesség, magyar állampolgár-
ság, vagy külön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezõ , illetve bevándorolt, vagy letelepedett jogállás. 
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egyetem, felsõfokú szociális szakképesítés,
szociális területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói
szintû MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és
motivációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy
a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében foglalt kizárási ok vele szemben nem áll fenn.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós
Renáta nyújt, a 20/531-90-80 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: 1-17/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgon-
dozó. Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
utca 51.  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a beérkezett pályázatokat bizottság
véleményezi. A bizottság a pályázókat személyesen hallgatja meg, majd a pályá-
zati feltételeknek megfelelõ pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a mun-
kaáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. Az álláshely betöltésérõl a munkáltatói
jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás eredményérõl valamennyi pályázót
írásban értesítünk. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. A pályázati kiírás továb-
bi közzétételének helye, ideje: www.nagykanizsa.hu, www.zalakomar.hu - 2013.
március 29. Zalai Hírlap - 2013. március 29. Kanizsa Újság - 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázattal kapcsola-
tos további információkat Kissné Soós Renáta hétfõtõl csütörtökig: 8.00-16.00
óra között, pénteken 8.00-12.00 között nyújt.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ccssaallááddggoonnddoozzóó 22..

A Családsegítõ és Gyermekjóléti Központ a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családgon-
dozó munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ, heti 20 órás. A munkavégzés
helye: Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi utca 51. A munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: a Gyermekjóléti Központ
családgondozója a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásá-
val elõsegíti a gyermek testi és lelki egészségének fejlõdését, családban történõ
nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a már kialakult ve-
szélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek családba
történõ visszahelyezését. 
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók. 
Pályázati feltételek: fõiskola, felsõfokú szociális alapvégzettség, pszichológus,
pszichopedagógus, vagy mentálhigiénés szakember, gyermek- és ifjúsági okle-
véllel rendelkezõ: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelõtanár, pedagógiai elõadó,
gyógypedagógus, védõnõ, teológus, hittanár, hittantanár. Büntetlen elõélet, 18.
életév betöltése, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogsza-
bály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve bevándo-
rolt, vagy letelepedett jogállás.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: egyetem, felsõfokú szociális szakkép-
zettség, szociális területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasz-
nálói szintû MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz és moti-
vációs levél, hatósági erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata arról, hogy a a
pályázatban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, pályázó nyilat-
kozata, mely szerint a Gyermekek védelmérõl és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt kizárási ok vele szem-
ben nem áll fenn. 
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör a pályázatok elbírálá-
sát követõen azonnal betölthetõ. A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 15.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kissné Soós
Renáta nyújt, a 20/531-90-80 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Családsegítõ
és Gyermekjóléti Központ címére történõ megküldésével (8800 Nagykanizsa,
Zrínyi utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: 1-18/2013 , valamint a munkakör megnevezését: családgon-
dozó. Személyesen: Kissné Soós Renáta, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Zrínyi
utca 51. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat bizottság véleményezi. A bizottság a pályázókat sze-
mélyesen hallgatja meg, majd a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázatokat a
bizottsági véleménnyel együtt a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. Az
álláshely betöltésérõl a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázati eljárás
eredményérõl valamennyi pályázót írásban értesítünk. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.nagykanizsa.hu,
www.zalakomar.hu - 2013. március 29., Zalai Hírlap - 2013. március 29., Kani-
zsa Újság - 2013. március 29.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázattal kapcsolatos további információkat Kissné Soós Renáta nyújt hétfõ-
tõl csütörtökig 8.00-16.00, pénteken 8.00-12.00 között. 

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ccssaallááddggoonnddoozzóó 11..
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos  pro-
gramhoz - meghirdeti „A legszebb konyhakertek” címû prog-
ramot/versenyt.

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai
udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több kony-
hakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei: az illetõ a programhoz önként kíván
csatlakozni, rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megmûvelésre átengedett
balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöld-
ségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák - megmûvelt földterület méretei alapján:
- Balkon kategória: Erkélyen kialakított 
- Mini kategória: 10 - 50 m2

- Normál kategória: 50 m2 felett
- Zártkert 1. kategória: Zöldség
- Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
Jelentkezési határidõ: 2013. április 15. Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap
kitöltése és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet I/4. sz. irodájában, illetve letöl-
thetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhívások menüpontban található linkrõl
(„A legszebb konyhakertek”). Jelentkezési lap leadható: Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) portáján
elhelyezett gyûjtõládában. Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület
tulajdonosa, vagy annak megmûvelõje. Jelentkezéskor, illetve a program idején
szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 külön-
bözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott,
gyommentes, és egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása és öntözés
esetén a csatorna/esõvíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezés és indokolt esetben különdíjak
odaítélése a település szervezésében. Országos díjazás: a programhoz kapc-
solódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ jelölésre, minden
kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a zsûri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj: Bronzplakett - Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdí-
jas szobrászmûvész alkotása. Miniszteri elismerõ oklevél, melyet az Országos
Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vidékfe-
jlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Min-
isztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (április 30 - augusztus 31-ig) történik
elõzetes idõpont egyeztetés alapján. Eredményhirdetés: 2013. szeptember 3.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztõ kertmûvelõ jelentkezését!

Cseresnyés Péter polgármester

„„AA lleeggsszzeebbbb kkoonnyyhhaakkeerrtteekk”” pprrooggrraamm

Jelentkezõ neve: 

..............................................................................................................................

Címe: 

..............................................................................................................................

Elérhetõsége (telefon, e-mail): 

..............................................................................................................................

Minõsége: Tulajdonos Megmûvelõ

A tervezett konyhakert címe: 

..............................................................................................................................

Nevezési kategória: Balkon kategória: Erkélyen kialakított
Mini kategória: 50 m2-ig
Normál kategória: 50 m2 felett
Zártkerti kategória 1.: zöldséges
Zártkerti kategória 2.: gyümölcsös

Fotót várhatunk-e a kertrõl? Igen Nem Még nem tudom

A megmûvelõ mikor található általában a kertben? 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

A Jelentkezõ és a balkon, kert, udvar, telek, földterület Megmûvelõje ezen jelen-
tkezésével kinyilvánítja, hogy „A legszebb konyhakertek 2013” programban
önként vesz részt, a nevezés feltételeit elfogadja és egyben hozzájárul ahhoz,
hogy a zsûri tagjai, - elõzetes idõpont egyeztetés után - két alkalommal (május
01. és augusztus 31. között) kertjét megtekintsék. FONTOS! Az azonosítás
érdekében a beküldött fotóra kérjük feltüntetni, vagy mellékelni, hogy mely
konyhakertrõl készült! Bírálatnál az alábbi szempontok is szerepelnek: Bio-
módszerek alkalmazása, öntözés lehetõleg csapadék vagy csatornavízzel, kom-
posztálás, régi, népi módszerek alkalmazása.

Dátum: 20....., ...........................................

..................................................................
Jelentkezõ aláírása
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2013. április 4.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendele-
te alapján a 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny és élsport támo-
gatására.

1. A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny- és élsport
2013. évi támogatása. A támogatás célja felnõtt csapatok és az utánpótlás nevelés tá-
mogatása az összeg mûködési célra történõ felhasználása által.

2. A pályázók köre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûkö-
dõ, hivatalosan bejegyzett, az önkormányzattal együttmûködést igénylõ és elfogadó,
az önkormányzat által támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi szemé-
lyek, gazdálkodó szervezetek.

3. A mûködési célú támogatás nyújtásának feltételei: a támogatásra rendelkezés-
re álló összeg 50 000 E Ft. 
Az egyes sportágak részesedési arányáról Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Közgyûlésének Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága véleményének
figyelembe vételével a polgármester dönt az alábbi kategóriáknak megfelelõ-
en:

a.) "A" kategóriás, kiemelt sportág a labdarúgás, mint a legelterjedtebb, legna-
gyobb tömeget megmozgató és a legszélesebb infrastruktúrával rendelkezõ tevé-
kenység. 
b.) "B" kategóriás sportág a nõi és férfi kosárlabda, a nõi és férfi kézilabda, vala-
mint az úszó és vízilabda szakágak.
c.) "C" besorolású sportág alatt szerepelnek az "A" és "B" kategóriába nem tarto-
zó sportágak. Ezek azok a tevékenységek, amelyek jelen vannak a város sportélet-
ében és az erre a célra rendelkezésre álló forrás elosztása során az Oktatási, Kul-
turális, Ifjúsági és Sportbizottság véleményének ismeretében a polgármester támo-
gatásra javasolja õket.

Az éves támogatás összege a sportszervezet tárgyévet megelõzõ év költségvetésének
a nem önkormányzati forrásból biztosított bevételénél magasabb mértékû is lehet.
A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás
- 500 e Ft-ig egy összegben a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül;
- 500 e Ft felett két részletben:

- elsõ részlet a megállapodás aláírását követõ 30 napon belül,
- második részlet legkésõbb szeptember 30-ig.

4. Támogatandó célok, egyúttal a pályázat elbírálásának szempontjai:
a.) "A" és "B" kategóriás besorolás esetén:
Magasabb osztályban való szereplés elõnyben részesítése; az igazolt játékosokhoz
képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának elõnyben részesítése; saját be-
vétel magasabb arányának figyelembevétele az egyesület összköltségvetéséhez
képest.
b.) "C" kategóriás besorolás esetén:

1. A jobb eredményesség vagy a magas taglétszám elõnyben részesítése; 
2. Az igazolt játékosokhoz képest az utánpótlás-nevelés magasabb arányának
elõnyben részesítése;
3. Saját bevétel aránya az összköltségvetéshez képest.

5. Pályázat benyújtásának határideje és helye:
Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott adatlapon lehet, melyet 1 példány-
ban teljes körûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2013. április 10.  napjáig
kell eljuttatni a következõ címre: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Mûvelõdési- és Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.).
Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázat kiírója hiánypótlásra hívhatja fel
a pályázót.

6. A pályázathoz - a pályázat benyújtásával egyidejûleg - pályázati feltételként
csatolni kell:
- Bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonatát, és egyesületi alapszabályá-
nak hitelesített másolatát;
- Az utolsó bankszámla kivonat hitelesített másolatát vagy a bankszámla-szerzõdés
másolatát;
- A pályázati cél részletes leírását; (pályázati adatlap 1. számú melléklet);
- A támogatási igény felhasználására vonatkozó részletes költségvetés tervezetét
(Megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból és melyekre igényel ön-
kormányzati támogatást); (pályázati adatlap 2. számú melléklet);
- A 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatokat;
- Pályázó nyilatkozatát köztartozás mentességrõl;
- Pályázati adatlap;
- Pályázó nyilatkozatát a részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ
két pénzügyi év során odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatások összes tá-

mogatástartalmáról.
Legkésõbb a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjáig mellékelni kell: 30
napnál nem régebbi adóigazolás kötelezettségek teljesítésérõl (a pályázónak nincsen
köztartozása, illetve Nagykanizsa Megyei Jogú Város felé tartozása).

7. A pályázati felhívás alapján a verseny- és élsport hivatásos sportszer-
vezetei részére nyújtott támogatás az Európai Unió mûködésérõl szóló
Szerzõdés 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak mi-
nõsül, amelyet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csekély
összegû (de minimis) támogatásként a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de
minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 379., 2006.12.28., 5. o.) össz-
hangban nyújt. Az utánpótlás-nevelés támogatása nem minõsül állami támo-
gatásnak.
A hivatásos sportszervezet fogalmát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja, továbbá az illetékekrõl szóló 1990. évi
XCIII. törvény 26. § (16) bekezdése tartalmazza.
Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt
támogatás összege - három pénzügyi év vonatkozásában - nem haladhatja meg a
200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazat esetében a 100.000 eurónak megfelelõ fo-
rintösszeget. 
Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor a kedvezmé-
nyezett részére az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelõzõ két pénzügyi év
alatt odaítélt csekély összegû (de minimis) támogatások támogatástartalmának össze-
gét kell figyelembe venni.
A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vo-
natkozásában nem halmozható más állami támogatással, amennyiben az így hal-
mozott összeg meghaladná a szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támoga-
tások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvántartásáról
szóló 2008. augusztus 6 - i 800/2008/EK bizottsági rendeletben (általános csoport-
mentességi rendelet. HL L 214., 2008.8.9., 3. o.) vagy az Európai Bizottság hatá-
rozatában meghatározott támogatási intenzitást. 
A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követõ
10 évig meg kell õriznie, és a támogató ilyen irányú felhívása esetén köteles azo-
kat bemutatni. A csekély összegû támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról
az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltat-
ni.

8. A támogatásnyújtást kizáró feltételek, a támogatás alapján megkötött támo-
gatási szerzõdés megsértésének szankciói: 

Nem kaphat sporttámogatást:
a) az a sportvállalkozás, amellyel szemben a csõdeljárásról és a felszámolási eljá-
rásról szóló 1991. évi XLIX. tv. (továbbiakban: Cstv) szerint végelszámolási,
csõd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban;
b) az a sportegyesület, amelynek mûködését a bíróság felfüggesztette, valamint
amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. szerinti eljá-
rás van folyamatban;
c) az a sportszövetség, illetve sportegyesület, amellyel szemben a Cstv. szerint
csõdeljárás van folyamatban, vagy amely ellen a Cstv. szerinti felszámolási eljá-
rás megindítása céljából kérelmet nyújtottak be, és felszámolását ennek alapján a
bíróság jogerõsen elrendelte.
d) az a sportegyesület, amely a meghatározott idõpontig nem tett eleget korábbi tá-
mogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezettségének.

A támogatást nyújtó a támogatási szerzõdéstõl köteles elállni, ha a támogatott szer-
vezet:

a) a támogatás igénylésekor valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,
b) köztartozása a szerzõdés megkötése óta lejárt és arra fizetési halasztást sem ka-
pott,
c) a támogatást nem a szerzõdésben megjelölt célra használta fel.

9. A pályázati útmutató és adatlap átvehetõ, elérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és Sport Osztály 8800 Nagykanizsa, Er-
zsébet tér 7., illetve letölthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapról.
Információ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûvelõdési- és
Sport Osztály (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., tel.: 06/20/849-2333, 06/20/849-
2332).

10. A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a polgármester bírálja el az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbi-
zottság véleményének figyelembevételével a pályázati kiírásban foglalt benyújtási
határidõt követõ 15 napon belül.

PPáállyyáázzaatt –– vveerrsseennyy- ééss ééllssppoorrtt ttáámmooggaattáássrraa
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Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy színtársulat, mely-
nek létezése napjainkban sem
mese, hiszen idõrõl idõre újabb
darabokkal rukkolnak elõ. A
Harmónia Társulat ifjai nem a
mesebeli üveghegyet, hanem a
Honvéd Kaszinó pódiumát te-
kintik a világot jelentõ deszká-
nak, amit már sok-sok éve, hét-
rõl hétre megmásznak. A sztori
fõhõse Kurta Lilla, aki a szárny-
próbálgató fiatalokat – más
amatõr színésztársával közösen
– repülni tanítja. A történet ko-
rántsem mese, az úti cél pedig
nem más, mint Shakespeare-vi-
lága, amolyan 21. századi, bo-
hém köntösben…

– Szerepjátszás, fiatalság, bo-
londság, de mégsem múló szeszély,
hiszen immár 5 éve aktívan vagy-
tok jelen városunk kulturális életé-
ben. Színház (volt) neked már ak-
kor is az egész világ, amikor saját
társulatodat megalakítottad?

– Mondhatni már születésem óta
saját életem színpadán játszom. Igaz
ugyan, hogy nem mindig magam ír-
tam a történetemet, hol statiszta, hol
fõhõs voltam. Ám mindenesetre
mégis kulcsember, amikor 2007-et
írtunk. A Honvéd Kaszinó Diák-
színpadának csapattagja voltam,
melyet Dr. Dobó László vett szár-
nyai alá, aki, azonban, egy évvel ké-
sõbb, tehát 2008-ban, visszavonult.
Ekkor vetõdött fel bennem az ötlet,
hogy miért kellene abbahagyni azt,
ami olyan jól mûködik? Így baráta-
immal közösen, kis csapatban –
mentorálás nélkül – improvizatív
jellegû darabokat kezdtünk játszani,
hasonlóakat, mint televíziós mûfaj-

ban a Beugró. Harmónia vett ben-
nünket körül, e szellemben találkoz-
tunk hétrõl hétre, s innét a névvá-
lasztásunk is. A rögtönzés, mint stí-
lus, remek belépõ volt a színház vi-
lágába, no meg az, hogy már akko-
riban is írtam, saját kútfõbõl darabo-
kat. A szerelemrõl, a humorról és
ami az egész társulatunkra jellemzõ,
az életigenlésrõl. 

– A húsvéti nyuszi és tettestár-
sai, ha már ennél a történetnél tar-
tunk. Minden karakter megtalálha-
tó a csapatban?

– Olyanok vagyunk, mint a szi-
várvány. Sokszínûek, és mindegyi-
künk valamiben egyedülálló. A tra-
gika, a komika, a naiva s még sorol-
hatnám, de a lényeg: mindegyi-
künkre öltöztethetõ egy karakter.
Vagy ha mégsem, olyannak álmo-
dom meg a saját mesémet, hogy a
valóságban is megállja helyét.

– Ez már egy kész mesegyûjte-
mény, ahol a történet – ha másutt
nem, az életben – mindig szépen ér
véget. Még akkor is, ha a Királynõ
másként álmodta meg…

– Az elsõ, egyfelvonásos drá-
mánkban, a Királynõben mutatko-
zott meg fejlõdésünk elsõ mérföld-
köve. Már a darab megírása sem
mese volt, pláne nem habbal. Ki sze-
rettem volna magunkat próbálni egy
merõben más, a már megszokott
vígjátéktól távolabbi mûfajban. Ma-
gamra öltöttem a gonosz szerepét,
amit sok esetben rendezõként, mû-
vészeti vezetõként amúgy is játsza-
nom kellett. Annak ellenére, hogy

csapatunk kitartó, elhivatott munkát
végzett, már akkoriban is. Nagy falat
volt, de megmásztuk az üveghegyet,
jutalmunk pedig a közönség sikere
volt. 

– Profi amatõrök, akiket, mint
ahogy a mesebeli szerencsét pró-
báló ifjakat, nem tántorít sem aka-
dály, sem nehézség!

– Így igaz. Sõt, minél több ne-
hézségbe ütközünk, annál nagyobb
bennünk a hév. Persze, a közönség
szeretete sokat segít, erõt ad, meg
az is, hogy mi együtt, a színpadon
teremtünk magunknak új világot.
Ami messze van a hétköznapok
monotonitásától, szürkeségétõl.
Egymás kincses ládái vagyunk,
melybõl nem ékszereket, hanem
ötleteket, szerepeket veszünk ki. 

– Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer Öt nõ…

– Igaz mesék, amiket rólunk, fia-
talokról mintázott az élet, s amit jó-
magam vetettem papírra – mint író-
deák – a sztorit, s a saját rendezé-
semben került színpadra is.  Mindkét
darab vízválasztó volt társulatunk
életében: míg egyikben minden ka-
rakterünk egy új jelmezt, szerepet
kapott, Hófehérke nálunk lehetett
tolvaj, Hamupipõke pedig gyilkos,
vérmes jellemû. A másikban pedig
modern szüfrazsettként álltunk a pó-
diumra. Hogy sikerrel tettük-e? A
vastaps és az ismétlõ elõadások azt
hiszem, önmagukért beszélnek.

– Honnét egy rendezvényszerve-
zõ hölgyben ennyi ötlet? Netán
szakmai „ártalom"?

– Egyrészt természetesen. Más-
részt pedig, ahol én egyszer alá-
merülök, onnét ihletet is merítek.
Imádom a filmeket, a könyveket, és

minden színész tanítómesterét,
Shakespeare-t. Tehát a friss ideákat
adó források kiapadhatatlanok,
csakúgy, mint ahogy az élet is tarto-
gat újabbnál újabb eseményeket,
amik megérnek egy misét. S ha már
bibliai szövegkörnyezetben sáfár-
kodom a szavakkal, akkor – termé-
szetesen a magunk vicces nyelvén
kicsit kifordítva – „És a nõ
megteremté a férfit”. Májusban már
a közönségünk is meggyõzõdhet ar-
ról, hogy a Harmónia Társulat ese-
tében mindez hogyan lehetséges…

– A saját sci-fidben, a jövõbe lá-
tó Sybilla-szemeid hogyan látják
az elkövetkezendõ éveket? Milyen
film lesz? Egy Végtelen történet?

– Legalábbis remélem. Ha már mo-
zit említettél, valóban készül velünk
egy film – szintén saját ötletbõl –,
amit, talán, egyszer a zsöllyékbõl is
láthatnak Nagykanizsán, és reménye-
im szerint Angliában is. De egyelõre
megelégszem azzal az áprilisban in-
duló filmklubbal, ahol sztárok és szto-
rik segítségével egészen Hollywood-
ig repítem el az érdeklõdõket. Atársu-
latunk egészét – nemcsak az Öt nõt –
pedig vidéki fellépésekre. Azonban
jobban szeretem az olyan filmeket,
melynek nem az elején történik a ka-
tarzis, vagy a nagy leleplezés. Izgal-
masabb végigélni, átélni, megélni az
eseményeket. A saját mozimban.
Ahogy Dickens is leírta a Copperfield
Dávidban: „Vajon én magam leszek-e
saját életem fõhõse vagy ezt a tisztet
másvalaki tölti be: majd elválik – az
itt következõ lapokból kell kiderül-
nie…” Ami, pedig, mint a fantaszti-
kus filmekben, a jövõ zenéje…

Szabó Zsófia

MMeessee,, hhaabbbbaall

Magyarország (leendõ) Szép-
ségnagykövete címmel hirdettek a
közelmúltban versenyt ifjú höl-
gyek számára, s a több fordulón

keresztül a fináléba került nagyka-
nizsai Lugosi Alexandra (képün-
kön) apropóján lehetett számunkra
igazán érdekes a versengés.

Nos, a döntõt a Millenáris Teát-
rumban rendezték húsz résztvevõ-
vel, s hogy a mezõny nem volt
gyenge, arról az is árulkodott,
hogy addig is komoly felmérésen
estek túl az indulók, egyben a sze-
rencsés fináléba kerültek.

Az este folyamán aztán Hajda Esz-
tert választották a Magyarország
Szépségverseny 2013 cím büszke tu-
lajdonosának, de a kanizsaiak büsz-
keségének Lugosi Alexandrának
sincs oka panaszra, hiszen a döntnö-
kök õt is az úgynevezett Top 5-be vá-
lasztották. A megnevezés nem vélet-
len, hiszen a gyõztes kivételével a
szûkebb „udvarhölgyi csoportot” ez-
zel a meghatározással ismerték el.

P.L.

TToopp 55-bbeenn aa kkaanniizzssaaii sszzééppsséégg
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2013. április 4.

Horoszkóp

Ha nem tudja legyõzni munkahelyi vetély-
társát, álljon le egy idõre. Ne hagyja, hogy a
folyamatos stresszhelyzet és a vele járó ál-
matlanság megviselje az egészségét. A jobb
alvásért végezzen idõnként fizikai munkát is.

Fordítson több idõt a karrierje egyenge-
tésére. A cél érdekében szervezze át idõ-
beosztását, s ha nem elégedett az alakjá-
val, fogyókúrázzon. Elhamarkodottan ne
döntsön semmiben.

Gyorsan elteltek az ünnepnapok és keve-
sebb lett a tennivalója. Mégis úgy érzi, idõ-
hiányban szenved. Mivel a nyíló virágok
nem adhatnak inspirációt az ellazulásra, sze-
rezze vissza másképpen a lelkesedését.

A csillagok állása szerint szerelmi téren el-
érhetetlen magasságokba tette a mércét. Ha
gyors változást akar elérni, engedjen vala-
mennyit elvárásaiból. Arra is ügyeljen, a
sok munka ne tegye feledékennyé.

Bizalmatlan és féltékeny mostanában a
párjára. Valószínû, nincs erre semmi oka
sem, csak az ön hiúságával van baj. Ha si-
került kikapcsolódnia az ünnepek alatt,
hamar túl lesz a kellemetlen perceken.

A magánéletében és a karrierjében is
kedvezõ változásokat jeleznek a csilla-
gok. Ahogyan virágba borulnak a bok-
rok, a fák, ugyanúgy nyílik ki a „kedve”
a környezetében élõk felé. 

Az ünnepek alatt megszokta a kényelmet,
most egy kicsit nehezebb lesz visszazök-
kenni a hétköznapokba. Ha továbbra is bol-
dogságra vágyakozik, maradjon a realitások
talaján, s idõnként mérlegelje a helyzetét.

A családlátogatások idõszakán már rég túl-
tette magát. Most akár Ámor is bekopogtat-
hat az ajtón. Ha így lesz, ne a faágakat repí-
tõ áprilisi szél(hó)viharra gondoljon rögtön,
hanem bátran kukucskáljon ki az ablakon.

Mivel nem engedte el magát kellõképpen az
ünnepek alatt, ezért a hétvégén nyûgös lesz,
és még a szokásosnál is türelmetlenebb. Még
füttyentenie sem kell, elég egy e-mailt elkül-
denie, és barátai mindjárt felvidítják.

Szinte gyermeki módon tud lelkesedni
egy-egy új dologért. Ne törõdjön azzal,
hogy emiatt naivnak tartják ismerõsei. A
nagy kérdések eldöntése elõtt azonban
mindenképpen gondolkodjon.

Ha úgy érzi, hogy legszívesebben fel sem
kelne az ágyból, tegyen a megérzése szerint.
A párjával azonban beszéljen úgy, mintha
nem történt volna semmi. Legyen hozzá
kedves, és ne zsörtölõdjön.

Ha azt akarja, hogy teljes legyen otthon a csa-
ládi harmónia, ne fukarkodjon a szép szavak-
kal. Legyen kedves és udvarias a családtagja-
ival. Vigyázzon egészségére, és a munka mi-
att ne rövidítse meg az alvásra szánt idõt. 

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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Idõs néni, bácsi nappali gondo-

zását, gyermekfelügyeletet, takarí-
tást vállalok. Tel.: 0630/609-5428
(7566K)

Költözés miatt eladó laptop,
BLUE-RAY lejátszó + filmek, sa-
rok ülõgarnitúra (textilbõr), négy
fiókos komód, felültöltõs mosógép,
szõnyegek többféle méretben. Érd.:
0630/4500-530 (7565K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. április 4.14

Több mint húsz éve volt elsõ
helyezett nagykanizsai csapat az
országos torna diákolimpia „A”
kategóriás döntõjén a mostanit
megelõzõen. Ugyanakkor elõje-
lei már voltak az újabb kiemel-
kedõ sikernek, hiszen két eszten-
deje a Zalaerdõ TT DSE-nél iga-
zolt tornászok iskoláik színeiben
ezüstérmet szerezték.

A közelmúltban a fõvárosban ren-
dezték meg az „A” kategóriás szertor-
na diákolimpia döntõjét, melyen a
sportolók valamennyien egyben tor-
nászklubnál is igazolt versenyzõk vol-
tak. Nagykanizsáról – képünkön – a
Kõrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor
Általános Iskola egy alsó tagozatos fiú-
csapatot, míg a Zrínyi Miklós - Bolyai
János Általános Iskola egy felsõ tago-
zatos leánycsapatot tudott kiállítani.

A Kõrösi székhelyintézmény ta-
nulói nagyszerû teljesítménnyel a

két éve veretlen Debrecen csapatát
megelõzve a dobogó legfelsõ fo-
kára állhattak. A csapat tagjai Né-
meth Lajos, Németh Vilmos,
Tuboly Dániel, Molnár Simon és
Szakonyi Máté voltak

A zrínyis lányok hét csapat kö-
zött a bronzérmes helynek örülhet-

tek, a dél-zalaiakat a szombathelyi
és a debreceni sportiskola elõzte
meg. A kanizsaiak együttesét
Vastagh Sára, Gémesi Vivien, Soós
Csenge, Kovács Csenge, Hajmási
Lili és Hajdu Zsófia alkották.

P.L.

KKaanniizzssaaii ddiiáákkoolliimmppiiaa-aarraannyy aa ttoorrnnáásszzookknnááll

A serdülõ leány egyéni verseny-
ben Kunics Réka két puszteszeri
ellenfelét gyõzte le és került a dön-
tõbe, ahol a tehetséges és lelkesen
küzdõ tápióbicskei Lõrincz Betti-
na várta. Réka azonban ott folytat-
ta, ahol tavaly még a gyermek kor-
csoportban befejezte, sima 2:0 (11-
6; 11-2), arányban verte riválisát
és lett a rangsoroló gyõztese. Tár-
sa Balogh Eszter Réka mellette ál-
hatott a dobogó, aki az elõkelõ 3.
helyen végzett.

A csapat kategóriában a körmér-
kõzések alatt a kanizsai lányok Ba-
logh Eszter és Tukszár Zsófia,
Kunics Réka vezérletével aránylag
könnyen gyõzték le újszászi és
tápióbicskei ellenfelüket, végül a
második helyen végeztek.

A gyermek fiúknál Tolnai Ger-
gely harmadik lett. 

A Tolnai Gergely-Tolnai Mihály-
Resperger Mihály hármas egy gyõze-
lem után az elõdöntõben 2:1 arány-
ban maradt alul a késõbbi gyõztes
Újszász- Juhász csapatával szemben,
majd a bronzmeccsen, szintén 3 szet-
tet követõen lettek negyedikek.

A legközelebbi lábtollas verseny
április 5-én, Nagykanizsán lesz a III-
IV. korcsoportú megyei diákolimpia,
amit április 13-án, a vb-rangsoroló 3.
fordulója követ Újszászon.

A kanizsai Zemplén SE eredmé-
nyei. Gyermek korcsoport, fiú csapat
(9): 4. Tolnai Gergely-Tolnai Mihá-
ly-Resperger Mihály. Fiú egyéni
(30): 3. Tolnai Mihály.

Serdülõ korcsoport, leány csapat
(4): 2. Balogh Eszter-Kunics Réka-
Tukszár Zsófia. Leány egyéni (8):
1. Kunics Réka ..., 3. Balogh Eszter
(képünkön mindketten a dobogón)

MMoosstt aa lláánnyyookknnaakk mmeenntt jjoobbbbaann aa lláábbttoollll-llaabbddaa

A Nyárlõrinci Buzás János Általános Iskola adott otthont a lábtoll-
labda országos gyermek és serdülõ versenynek, ahol csapat és egyé-
ni kategóriában összesen 5 egyesület, 74 versenyzõje mérte össze tu-
dását. A kanizsai Zemplén SE játékosai 1-1 arany és ezüst, valamint
2 bronzérmet szereztek a rangsorolón.

Murafém-Kanizsa KKSE '11
(8.) –  Zalaegerszegi KK (3.) 65-
92 (14-25, 12-21, 16-23, 23-23)

NB II Nyugati csoport férfi kosár-
labda-mérkõzés, találkozó a 14. for-
dulóból. Nagykanizsa, zárt kapuk
mögött. Vezette: Csabai, Koncsek.

Kanizsa: Imre (3), Talabér (5),
Lovas (18/3), Murvai (16),
Zsámár K. (23/3). Csere: Csóri,
Horváth G., Ujvári D. Megbízott
edzõ: Molnár Gábor.

Második alkalommal futottak ne-
ki a megyei rangadó kanizsai felvo-
násának, s ahogy az elsõ, amúgy a 9.
percben félbeszakadt találkozó addi-
gi menetébõl következtetni lehetett,
az ezúttal be is következett: biztosan
nyertek a vendégek. Az elsõ perctõl
kézben tartotta a mérkõzést a Zala-
egerszegi KK. Gyors támadásokat
vezettek, agresszíven, taktikusan vé-
dekeztek. Ekkora különbséggel is
megérdemelt gyõzelmet arattak.

Vendégsiker 
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PSN Zrt.-Pécsi VSK (6.) –
Heat Group Kanizsa VSE (2.)
13-16 (5-4, 1-4, 5-5, 2-3)

OB I B férfi vízilabda-mérkõzés,
A-csoport, 12. forduló. Pécs, 50
nézõ. Vezette: Vojvoda, Csanádi.

Kanizsa: Müller - Virt M. 1, Gu-
lyás 1, Szilvasán 6, Kéri 3,
Kaszper G. 1, Kádár 2. Csere: Kiss
Cs. (kapus), Bencz, Karácsocsony
T., Cserdi 1, Takács K. 1, Fábry,
Kis Zs. Edzõ: Németh Zsolt.

Látszólag egyszerûbb fealadat
elõtt állt, hiszen a csoport hátsó ré-
giójához tartozó PVSK-hoz láto-
gatott a Kanizsa VSE legénysége.

Kissé felforgatott összeállításban
is szálltak vízbe Németh Zsolt ta-
nítványai, s kezdetben a koncent-
rációval is lehettek problémák, mi-
vel a hazaiak azért tudatosították
velük, ez is egy bajnoki, melyen
meg kell küzdeni a pontokért. Így
a folytatásban már összeszedet-
tebb játékot produkált a KVSE (a
gólok terén ezúttal is élen Szilva-
sán Bencével), s az elõny megszer-
zése után annak õrzésére jól „be-
rendezkedett”. A kapott gólok szá-
ma ugyan nem volt kevés, de a
gyõzelem végül összejött – annyi-
ra nem is szûken...

Németh Zsolt: „Nagyon örü-
lök a sikernek, mert meg kell
mondanom, nagyon rosszul ját-
szottunk. A csapat erejét mutatja
azonban, hogy a védekezés hiá-
nyát is elbírtuk és hoztuk a köte-
lezõt. Fõképp úgy, hogy alapve-
tõen fiatal összeállításban kezd-
tünk.”

Április 6-án szombaton, már a
tabella második helyén álló kaniz-
saiak 11 órától a Bánki Vizisport
Egyesület ellen játszanak hazai
környezetben.

P.L.

A nõi kosárlabda amatõr NB I-
es bajnokság Nyugati csoportjában
negyedik helyen végzett Kanizsai
Vadmacskák SE együttese múlt
pénteken kezdte meg középsza-
kaszbeli szerepését az 1-8. helyért
folyó keresztbejátszásban. A Kele-
ti csoport elsõ négy helyezettjével
(ELTE-BEAC Újbuda, MTE-
TFSE, Nyíregyházi Kosársuli,
Kecskeméti KC) játszanak a kani-
zsaiak (is), ami nyolc találkozót ta-
kar számukra ebben a fázisban.

Elsõként Fuisz Viktóriáék a
BEAC Újbuda csapatával játszot-
tak a fõvárosban. A dél-zalaiak sok

nagy csatát megértek már velük –
az NB I A csoportjában is…

ELTE-BEAC Újbuda – Kani-
zsai Vadmacskák SE 92-73 (20-
17, 15-30, 29-11, 28-15)

Amatõr NB I nõi kosárlabda-
mérkõzés, rájátszás az 1-8. helyért,
1. forduló. Budapest, 50 nézõ. Ve-
zette: Dernei, Vághy T.

Kanizsa: Fekete (3), Fuisz V.
(21/6), Olasz A. (4), Oros (9/3), Jurkó
(24). Csere: Hegyi (2), Nagy D. (6),
Jagarics (4). Edzõ: Farkas József.

Még a harmadik negyed 6. per-
cében is 57-51-es vezetést jegyez-
hettek a statisztikába, onnan vi-

szont éles fordulat következett, s a
hazaiak lelkes játéka a fölényes
gyõzelmükhöz is elegendõ lett.

Farkas József: „Az elsõ félidõ-
ben remekül játszottunk, fõképp a
második negyedben persze. Aztán
a lányok már azt hitték, hogy ez a
meccs megvan, illetve másra meg
nem szeretném fogni... Maradjunk
annyiban, hogy a második tíz perc-
ben nyújtott teljesítményünkkel le-
het majd – fõképpen itthon – ke-
resnivalónk az ellenfelekkel szem-
ben.”

P.L.

KKeezzddéésskkéénntt sszzééllssõõssééggeess nneeggyyeeddeekkkkeell

A Kanizsa Teniszcentrum által
meghirdetett pontszerzõ verseny
ért véget a napokban. A fehér
sport szerelmesei, no meg aktív
ûzõi közül átlagban harmincan
vettek részt a megméretés egy-egy
állomásán, melybõl összességében
nyolc volt a szezon során. Ezen
„pontgyûjtõ akciókból” fogalmaz-
zunk úgy, egyfajta nagykanizsai
bajnokság alakult ki idõvel.

A bajnokság külön érdekessége
volt, hogy a mezõnyben 62 olyan
indulót találtunk, akik a teniszpar-
tik során feliratkozhattak végül a
pontszerzõk közé.

A pontszerzõ verseny végeredmé-
nye: 1. Halász Dávid 171 pont, 2.
Nagy Csaba 142, 3. Vukics József
122, 4. Vukics Balázs 99, 5. Perendy
Tamás 97, 6. Kovács Nándor 95.

S mint azt a szervezésben komoly
részt vállaló Baranyás Zoltántól

megtudtuk, ezzel nincs vége a szer-
vezett teniszprogramnak, hiszen áp-
rilis 6-án, szombaton 11 órától kerül
megrendezésre a teniszcentrum záró,
amatõr páros összesorsolásos gála

versenyére, mely egészen az esti órá-
kig tartogatja a nagyobbnál nagyobb
tenisz-csatákat.

P.L.

PPoonnttsszzeerrzzõõvveerrsseennyytt zzáárrttaakk aa tteenniisszzeezzõõkk

Csornai SE (7.) – Nagykani-
zsai TE 1866-Horváth Méh (11.)
0-1 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó mérkõzés, 17. forduló. Csorna,
200 nézõ. Vezette: Farkas M.
(Tamássy, dr. Szanyi). G.: Nagy T.
(40.). NTE: Szekeres P. - Rákhely,
Cserfõ L., Mavolo, Babati T.
(László R., 72.) - Boros Z. -
Rieger (Petánovics, 88.), Mód
(Schuller, 51.), Nagy T., Szõke Á.
- Cs. Horváth G. Vezetõedzõ: Vis-
novics László.

Az a helyzet, hogy a versenybi-
zottságot sürgõsen a sorsolás mó-
dosítására kellene kérni, hiszen ha
az NB III-ban adott hónap 30-a
van, már-már biztos a nagykani-
zsai gyõzelem. Miért írjuk ezt?
Hát, március 30-a elõtt szeptem-
ber 30-án nyert utoljára az NTE
együttese. Az már csak újabb ada-
lék az elméletünkhöz, hogy akkor
is idegenben (Pápa), s akkor is 1-
0-ra...

Ezúttal Csornán vendégeskedett
Visnovics László együttese, s a be-
számolók alapján határozottan tar-
totta kezében a mérkõzést. A gól
sem volt gyenge, hiszen Szõke
Ádám játszotta magát szépen tisz-
tára a bal oldalon a 40. percben,
beadását pedig Nagy Tamás vágta
félfordulattal 16 méterrõl a jobb
felsõ sarokba (0-1). A helyzetek
ezen felül is megvoltak a vendé-
geknél, akadt még két, kapussal
szembeni tiszta szituációjuk is, de
ezúttal egy találatuk is elég volt a
sikerhez.

A másik javaslat a kanizsai fo-
cisták sikeresebbé tételéhez: le-
gyen mindig Húsvét, lévén elõtte
nagyszombaton például tavaly is
nyertek a Bakony csoportban...

Ha minden körülmény – gondo-
lunk itt elsõsorban az idõjárásra –
engedélyezi, a kanizsaiak szomba-
ton 16 órától a táblázaton második
helyezett Mosonmagyaróvár gár-
dáját fogadják. Nem lesz könnyû
találkozó, mivel az óváriak ebben a
szezonban masszív együttest alkot-
nak, ugyanakkor hazai oldalon a
csornai sikerrel átszakadhatott egy
lelki gát, s ebbõl kiindulva talán
újabb jó eredmény is születhet.

Polgár László

Szépségdíjas 
találattal ggyõzött
az NNTE

13.qxd  2013.04.15.  8:35  Page 15



KKaanniizzssaa –– HHiirrddeettééss 2013. április 4.16

MEGHÍVÓ
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a
Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében tartandó „Innováció a jövõ-
ért” konferenciára.

PROGRAM: Megnyitó - Dr. Polay József elnök, Nagykanizsai Kereskedelmi és Ipar-
kamara. Köszöntõ - Cseresnyés Péter országgyûlési képviselõ, polgármester. Nagyka-
nizsa MJV Önkormányzata. K+F versenyképesség összefüggései - Dr. Török Ádám
akadémikus. Innovációról közérthetõen - Dr. Birkner Zoltán igazgató, Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Kampusz. Intelligens szakosodási innovációs stratégia a Nyugat-
dunántúli Régióban - Kalcsú Zoltán innovációs menedzser, Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Innovációs Nonprofit Kft. Innovációs pályázatok, egy innovációs projekt bemuta-
tása - Ferinc Vince projektvezetõ Középiskolásoknak kiírt pályázat és vetélkedõ ered-
ményhirdetése. Helyszín: Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz rendezvényte-
rem (8800 Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 33.). Idõpont: 2013. április 12-én 13 óra.
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