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Kanizsa
Zala megyében másodikként

nyitott irodát a Széchenyi Prog-
ramiroda Tanácsadó és Szolgál-
tató Nonprofit Kft. a Bazárud-
varban. A társaság egy európai
uniós (VOP) projekt keretében
márciusban és áprilisban nyitja
meg újabb irodáit országszerte.  

A programiroda hálózatának ki-
bõvítését a szakmai szolgáltatása
iránt megnövekedett igény váltotta
ki. A terjeszkedés további célja,
hogy a pályázati partnerek minél
több ponton érhessék el a támoga-
tást az Új Széchenyi Terv pályáza-

tainak megvalósítási szakaszában.
A kanizsai kirendeltség rendelteté-
se megegyezik az eddig létreho-
zottakéval: térítésmentes szakmai
segítséget, iránymutatást biztosít
akár a pályázati folyamat kritikus
szakaszaiban is. A Széchenyi
Programiroda tanácsadói hálózata
minden megyében elérhetõ. A
megnyílt irodával együtt 27 kiren-

deltségen 161 tanácsadó várja az
ügyfelek kérdéseit. A program in-
dulása óta több mint 53 ezer eset-
ben nyújtottak már szakmai tájé-
koztatást a szakemberek, melybõl
23 ezer eset már nyertes pályázatot
érint. Az iroda tanácsadói rendsze-
resen, személyesen tartják partne-
reikkel a kapcsolatot annak érde-
kében, hogy a leghatékonyabban
tájékoztathassák õket a pályázati
aktualitásokról, és támpontot adja-
nak a vitatott kérdésekben.

A helyi iroda megnyitóján
Samodai Imre regionális igazgató
elmondta: Nagykanizsán és kör-
nyékén már minden önkormányza-
tot, oktatási intézményt felkeres-
tek, és elmondták, miben tudnak
segíteni. Az irodában a kollégák a
hét minden napján az érdeklõdõk
rendelkezésére állnak. Eu-s pályá-

zatok voltak, vannak és lesznek,
érdemes érdeklõdni, pályázatok
után nézni – hangsúlyozta. 

Cseresnyés Péter polgármester
elismerõ szavaiban megjegyezte,
Nagykanizsa megérdemli, hogy
ilyen iroda mûködjön a városban,
és megköszönte az illetékeseknek,
hogy városunkra gondoltak. A ré-
gióvezetõ szavait kiemelve így
folytatta: volt pénz, van pénz, és
lesz pénz, amit el kell költeni az
EU-s támogatásokból. Ismeretei
szerint többek között azért kellett
létrehozni a Széchenyi Program-
irodákat, mert jelentõs elmaradá-
sok voltak Magyarországon az
EU-s források felhasználásban, és
tenni kellett valamit annak érdeké-
ben, hogy a pénz eljusson mind-
azokhoz, akinek szánta a magyar
állam és az Európai Unió: legye-
nek azok akár intézmények, ön-
kormányzatok vagy vállalkozók.
Ebbõl a keretbõl, a vállalkozókhoz
eddig eljutott minden egyes forint
munkahelyeket teremtett – tette
hozzá Cseresnyés Péter.

B.E.
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A névadó, Thúry György vár-
kapitány halálának 442. évfordu-
lójára a Dr. Mezõ Ferenc – Thúry
György Gimnázium és Szakképzõ
Iskola Thúry tagintézményében
két napos kulturális és sportren-
dezvénnyel emlékeztek.

Az ünnepséget Rábavölgyi Attila
igazgató nyitotta meg. Beszédében
kiemelte: miután az önkormányzat
biztosította azt a feltételt, hogy név-
adójukhoz egy kicsit térben és idõ-
ben is közelebb kerüljenek, az isko-
la udvarában felállították Thúry
György mellszobrát. A hagyomány-
teremtõ rendezvénnyel az volt a
szándékuk, hogy azt a kort – a XVI.
századot –, amelyben a várkapitány
élt, közelebb hozzák napjainkhoz,
és „idõhidat” építsenek ki a diákif-
júság közremûködésével.

A hõs végvári kapitány azzal hívta

fel magára és a környezetére a figyel-
met, hogy képes volt a hatalmas tö-
rök birodalommal szembeszegülni.
Halálában is tisztelet övezte. A szul-
tán illetve a török porta méltó köze-
ledést tanúsított a személye iránt és
óriási tiszteletadás mellett vettek tõle
búcsút. A megnyitót követõen az in-
tézmény énekkara, valamint a vers-

mondók megidézték annak a jeles
kornak az idõszakát, amelyben
Thúry György tevékenykedett.

Az iskola rajz- és szavalóversenyt
hirdetett ez alkalomból a város kö-
zépiskolás, illetve az általános isko-
lák 7-8. osztályos tanulói számára.
Az alkotók közül Varga Klaudia,
Csöndör Zsófia thúrys, valamint
Mátyás Cecília, a miklósfai iskola 8.
osztályos tanulója kiemelt díjat ka-
pott. A szavalók között a zsûri nem
hirdetett helyezést, minden vers-
mondó jutalmat vehetett át Rábavöl-
gyi Attila igazgatótól. A kulturális
rendezvényt követõen íjászverseny-
nyel folytatódott az esemény.

Egy közösség identitásához nem
csupán a közösen vallott erkölcsi,
szellemi értékek tartoznak hozzá, de
elengedhetetlen néhány tárgyi szim-
bólum is. AThúry György halálának
442. évfordulója alkalmából rende-
zett ünnepségsorozat második nap-
ján éppen azt ünnepelték a Dr. Mezõ
Ferenc – Thúry György Gimnázium
és Szakképzõ Iskola Thúry tagintéz-
ményében, hogy elkészült az intéz-
mény névadójának szobra. Az intéz-
mény 1957-ben vette fel a hõs vár-
kapitány, Thúry György nevét.

A kulturális mûsorral színesített
ünnepségen Deák-Varga Dénes vá-

rosi fõépítész beavatta hallgatóságát
– az egykori határõr laktanyából, az
iskola udvarába került – szobor ka-
landos útjának részleteibe. A szobrot
a Nagykanizsán élt Vörös János
szobrászmûvész készítette 1952-ben. 

– Ama fiatal generációjának fel kell
hívni a figyelmét a példaképek keresé-
sének idõszerûségére. Nektek, értetek

áll itt a korabeli vitéz csodálatos mû-
emléke, ami nap mint nap juttassa em-
lékezetetekbe a hazájáért, a katonatár-
saiért áldozatot hozott hõs várkapitány
életét – hangsúlyozta beszédében
Szermek Zoltán fõigazgató. – Halálá-
nak 442. évfordulója újra lehetõséget
ad az emlékezésre – folytatta. Thúry
korának kiemelkedõ, klasszikus vité-
ze, akitõl a török is rettegett. Aküzdel-
mes lét, a kitartó munka, a türelem, a
rátermettség mintaképe. Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Önkormányzata
2012-ben biztosította az anyagi felté-
teleit annak, hogy tagintézményünkbe
kerülhessen a dicsõ várkapitány Thúry
György mellszobra. 

Befejezõ gondolataiban a fõ-
igazgató felvázolta Thúry György
életútját:

– Névadónk a XVI. század vi-
szontagságai között folytatta hõsies
küzdelmét a török hódítók ellen.
Több hadjáratot vezetett, több vár-
kapitányi tisztségét is betöltötte a
század közepén, mikor 1567-ben a
kanizsai vár kapitányává – és ezzel
együtt a dunántúli kapitány helyet-
tesévé – nevezték ki, miután a vár

szerepe Szigetvár eleste után felér-
tékelõdött. Mivel az elkövetkezõ
években a császártól nem kaptak se-
gítséget, portyákból tartották fenn
magukat. Ekkor már az ország elsõ-
számú bajvívója volt, külföldi kor-
társai a „magyar Cidnek”, a törökök
„dunántúli oroszlánnak” nevezték.
Több mint hatszáz gyõztes párvia-

dalt vívott. Tartottak tõle, mert is-
merték erejét, karizmáját. Nyílt üt-
közetben nem talált legyõzõre. Ali
bég, Szigetvár parancsnoka csalta
tõrbe 1571. április 2-án, s esett el az
orosztonyi sáros völgyben, s mély
kardvágással oltották ki életét. Hiá-
ba választották el a fejét a törzsétõl
a kor szokásai szerint, nem tudták
sikereit a feledés homályába taszíta-
ni. A törökök tisztelték, még kápol-
náját sem háborgatták.

Thúry György a profi katonák
harcedzettségét, éberségét, bátorsá-
gát, vitalitását adta az utókornak. Is-
merte az idõjárás olykor kegyetlen vi-
szontagságait, a nélkülözés hosszú
hónapjait, a szenvedést, a fájdalma-
kat. Rengeteg idõt töltött társaival,
mert tudta, hogy nélkülük nem tudja
megvalósítani terveit, kötelezettsége-
it. Magasabb rangja ellenére végvári
katonáinak mindent megteremtett,
ami létük jobbítását szolgálta. A csa-
tában ugyanis mindenki egyszerre
küzd, harcol, szenved vagy dicsõül.
Katonái példaképként tekintettek rá.

B.E.
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2013. április 11.

A Nagykanizsai Mûszaki
Szakképzõ Iskola és Kollégium
diákjai közül szép számmal ju-
tottak be az országos elõdöntõ-
bõl a döntõbe, melyek többségét
már lebonyolították. A verse-
nyeken elért eredményekrõl az
adott szakterületek felelõsei szá-
moltak be a Zsigmondy-Széche-
nyi tagintézményben. 

– Bár még nem ismert minden
versenyeredmény, de az eddigiek
tudatában is azt mondhatom, na-
gyon büszkék vagyunk a diákok
teljesítményére – kezdte Bene
Csaba fõigazgató. 

A Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny (SZKTV) eredményeit Anda
Zoltán fõigazgató-helyettes ismer-
tette. Hangsúlyozta, a verseny
szervezésében idén változás tör-
tént, ugyanis a megyei kamaráknál
megtartott országos elõválogatót
követõen hívták be szakmánként a
diákokat a döntõbe. Az országos
elõválogatóba az intézménybõl 16
tanuló jutott be, ebbõl pedig hét
diák képviseli az intézményt a
döntõben. Köztük géplakatos, nõi
szabó, festõ, kárpitos is. A szakma-
csoportos szakmai elõkészítõ
érettségi tantárgyak versenyre

(SZÉTV) öt tanuló a jutott be a
Cserhátiból gépészeti és elektroni-
kai szakmacsoportban. 

Az Országos Mûszaki Tanul-
mányi Versenyen (OMTV), mint
arról alábbi cikkünkben részlete-
sen olvashatnak, a gépészet cso-
portban Novinics Krisztián máso-
dik helyezést ért el, az elektroni-
ka szakmacsoportban pedig Ré-
vész Ferenc végzett a dobogó má-
sodik fokán. Mindketten a Cser-
háti tagintézmény tanulói. 

Az Országos CNC Programozás
és Gépkezelés szakmai versenyen
Gombos Tamás a nyolcadik helyen
végzett. A három fordulós Energe-
tikai Szakkollégium által meghir-
detett energetikai témájú verseny
országos döntõjébe pedig három fõ
(egy csapat) mehet. 

Laukó Emõke, a Zsigmondy-
Széchenyi tagintézmény vezetõje
a közismereti versenyek kiemelke-
dõ eredményeirõl számolt be. Hor-
váth Anita zsigmondys tanuló a
Glasperlenspiel német nyelvi, kul-
túrtörténeti és országismereti ver-
senyen az összevont díjazásban 4-

7. helyezést ért el. A Lázár Ervin
Anyanyelvi Verseny országos dön-
tõjén 8. helyezést a Zsigmondy
csapata (Kalinics Tibor, Horváth
Anita, Bódi Barbara) érte el.

Marton László, a Cserháti tagin-
tézmény vezetõje arról számolt be,
hogy a Savaria Országos Történel-
mi Tantárgyi verseny és a Kazin-
czy „Szép Magyar Beszéd” ver-
seny megyei fordulójára két-két ta-
nulót küldhetnek. Az Implom Jó-

zsef Országos Középiskolai He-
lyesírási Verseny országos döntõ-
jén Vastag Csaba 9. helyezést ért
el. 

A versenyeredmények ismerte-
tését követõen Bene Csaba hozzá-
tette, az intézmény megnyerte az
új típusú szakképzés bevezetésé-
nek lebonyolítására vonatkozó pá-
lyázatot is. 

V.M.

SSiikkeerreekk aazz oorrsszzáággooss vveerrsseennyyeekkeenn

Március végén rendezték meg
az Országos Mûszaki Tanulmá-
nyi Verseny döntõjét Szekszár-
don, melyen a Nagykanizsai Mû-
szaki Szakképzõ Iskola és Kollé-
gium Cserháti Tagintézményé-
nek kilenc jeles tanulója kiemel-
kedõ eredményt ért el, ezzel az
iskola újra az ország egyik leg-
jobban teljesítõ mûszaki szakkö-
zépiskolája lett.

A 44. alkalommal megrendezett
versenyen három szakmacsoport-

ban – gépészet, elektrotechnika-
elektronika és vegyipar – bizonyít-
hatták tudásukat a fiatalok. Az or-
szágos döntõbe 24 szakképzõ isko-
la közel 80 diákja jutott be, akik öt
csoportban mérték össze tudásu-
kat. 

– Az intézmény diákjai már
évek óta kiemelkedõ eredménnyel
szerepelnek az Országos Mûszaki
Tanulmányi Versenyen. Idén im-
máron ötödik alkalommal nyertük
el a legsikeresebb intézménynek
járó címet. Elõször 1998-ban,

majd 2000-ben, 2001-ben, 2004-
ben, és kilenc év után 2013-ban új-
ra – mondta György Gyula szak-
mai felkészítõ tanár.

A három napos versenyen a diá-
koknak kétszer három órás feladat-
sort kellett megírniuk, majd a szó-
beli megmérettetésen remekelni-
ük. 

– A gépészet szakmacsoportban
a feladatok megoldásához szüksé-
ges tananyag a mûszaki rajz, a
mechanika, a gépgyártás techno-
lógia és a gépészeti témakörökbõl
tevõdött össze, melynek része
volt az AutoCAD elnevezésû
programban való szerkesztés is.
Ezt a feladatot mindannyian sike-
resen teljesítettük, így ebbõl kü-
lön bizonyítványt is szereztünk –
számolt be a versenyrõl Novinics
Krisztián.

– Az elektronika területen töb-
bek között áramkört kellett ter-
veznünk egyenáramú és szinu-
szos hálózatoknál, de az erõsítõk-
höz kapcsolódó tananyaggal is
tisztában kellett lennünk – mond-
ta Révész Ferenc, az elektronika
szakmacsoport második helyezett
diákja. 

Ahogy kiemelték, a felkészülés
során közösen tanultak a tanárok-
kal és egyénileg is készültek az
emelt tanórákon túl, ennek a szor-
galomnak és a felkészítõ tanárok
áldozatos munkájának köszönhe-
tik sikereiket. 

A diákok szakmai felkészítõi
Angyalosi András, Belsõ Tibor,
Tukacs Attila, Nagy László és György
Gyula voltak, akik közül Nagy
László és György Gyula jubilált, hi-
szen immáron 25. éve vesznek részt
felkészítõként az Országos Mûsza-
ki Tanulmányi Versenyen.

A szekszárdi OMTV döntõjének
eredményei:

12. évfolyam: Novinics Kriszti-
án, gépészet 2. helyezés, Tóth Ger-
gõ, gépészet 8. helyezés, Varga
Iván, gépészet 5. helyezés, Mészá-
ros Márk, gépészet 13. helyezés,
Tóth Kristóf Gyula, gépészet 12.
helyezés, Révész Ferenc, elektro-
nika 2. helyezés, Kotnyek Bence,
elektronika 13. helyezés, Kancsal
Zoltán, elektronika 17. helyezés.

14. évfolyam: Szabó-Thomka
Dániel elektronika 7. helyezés

V.M.

KKiilleenncc éévv uuttáánn iissmméétt aa sszzaakkmmaa ccssúúccssáánn aa CCsseerrhhááttii
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Víz alatt az ország. Több mint
110 éve nem esett ennyi csapa-
dék az év elsõ három hónapjá-
ban, mint az idén. Hallhattuk
nap, mint nap a híradásokból, és
ezt tapasztalhattuk környeze-
tünkben is. A húsvéti ünnepektõl
a hivatásos tûzoltók, a katasztró-
favédelem munkatársai és a hoz-
zájuk csatlakozó önkéntesek fo-
lyamatosan dolgoztak a kiöntött
Principális-csatornánál. Hatszáz
méteres szakaszon homokzsá-
kokkal igyekeztek útját állni az
árvíznek.

– Hû! Nézz oda! Olyan, mint a
Balaton! – hívta fel társa figyelmét
egy kisdiák szerdán, a buszon, ha-
zafelé utazva iskolájából, Kis-
kanizsára. S hogy jól ítélte meg a
látványt, azt egy teherautó elõtt
nézelõdõ felnõtt is igazolta meg-
jegyzésével: kész turisztikai látvá-
nyosság! – Eddig még sosem for-
dult elõ, de most a kertembe is be-
jött a víz – fûzte tovább a gondo-
latsort a híd északi oldalán lakó 82
éves Fülöp Józsefné.

A Nagykanizsai Járási Helyi Vé-
delmi Bizottság ülését követõen, a
kora délutáni órákban a bizottság
néhány tagjával megjelent a hely-
színen Cseresnyés Péter polgár-
mester. A híd korlátjához érve egy
idõsebb úr azonnal a töltés átvágá-
sa felõl kérdezte, melynek helyére
is volt  javaslata. – Nem lesz át-
vágva a töltés – válaszolta a pol-
gármester, majd részletesen meg-
osztotta vele a szakemberek véle-
ményét. Ezután következett sorra a
várakozó sajtósok népes tábora.

Egri Gyula tûzoltó ezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatója a polgár-
mester tájékoztatóját kiegészítve

hozzáfûzte: gyakorlatilag nincs
semmi látható haszna a vízmû
megbontásának a Pivári utca vé-
gén, mivel a vízszintmagasság
nagyjából kiegyenlítõdik. Ez más-
fél óra alatt megtörténne, aztán
visszafelé folyna be a víz a város-
ba, és olyan kezelhetetlen állapo-
tokat teremtene, ami nem kívána-
tos a mostani helyzetben. De az át-
vágás nemcsak az ipari területeket
és a vasútvonalat veszélyeztetné,
hanem a Camping utcában találha-
tó gázfogadó telepet is, és ezt sem
kockáztathatjuk. Nagyobb víz-
szintemelkedésre nem számítunk,
egészen szombatig nem lesz a tér-
ségnek csapadék-terhe. Ennek
megfelelõen lassú vízszínt csökke-
nésre számítunk – tette hozzá. Je-
lenleg egyetlen lakóépület sincs
közvetlen veszélyben. Ezt a hely-
zetet tartani tudjuk, de amennyi-
ben változás állna be, az épülete-
ket egyenként fogjuk védeni, hi-
szen láthatóan nem lesz más meg-
oldás. Most a nyúlgát meghosz-
szabbítása és megemelése folyik
annak érdekében, hogy a menten-
dõ térbõl át tudjuk szivattyúzni a
vizet a folyómederbe. Ez a munka
egy napig tart. Nagyon sok önkén-
test várunk hozzá. Sokan jönnek,
de még többen kellenének!

Az út szélén álló teherautó pla-
tójáról alkalmi futószalagon csúsz-
tatták le a vízzel küzdõ tûzoltók a
homokzsákokat, melyeket a Már-
cius 15. téren lakó Millei József
emelt fel, és adott tovább a gátat
építõ emberláncnak. Délben érte-
sült a felhívásról, és azonnal jött
segíteni. Õ volt az egyetlen „sás-
kalegény” a gáton. Hiányolta is a
kiskanizsaiakat, nem tudta, hol le-
hetnek ilyenkor, és szégyellte ma-
gát helyettük is.

– Józsi! Mondd meg a sofõrnek,
kevesebb homokot rakjon a zsá-
kokba, mert egyre nehezebb a ned-
ves homok. Három-négy lapátnál
ne tegyen többet bele – kiabálta fel
egy ismerõse a vízrõl. A Millei Jó-
zsef által felemelt 15-20 kilós zsá-
kokat több mint 100 ember keze
adta tovább, hogy az általuk épített
gát elzárja a tolakodó föld színû
víz útját.

Hamar elfogytak a zsákok. S
amíg megérkezett az újabb rako-
mány, feljöttek a hídhoz pihenni a
gátépítõk: a kanizsai tûzoltók, a
Szombathelyi Vízügyi Igazgató-
ság, a VIA Kanizsa Kht., a Princi-
pális Vízitársulás munkatársai, a
Batthyány gimnázium, a Nagyka-
nizsai Mûszaki Szakképzõ Iskola
és Kollégium Cserháti Tagintéz-
ményének tanulói, közmunkások,
továbbá mintegy 10 fõ önkéntes.
Köztük volt Bizzer András önkor-
mányzati képviselõi is. Amint
meghallotta a hívó szót, õ is azon-
nal a csatornához sietett, és beállt
az önkéntesek közé. „Magas szárú
csizmában nem veszélyes a víz-
mélység! Kipróbáltam!” – nyug-
tatta meg egy érdeklõdõ ismerõ-
sét. Közben a VIA-tól forró teát
hoztak, hogy felmelegedjenek a
csípõs szélben szorgoskodó mun-
kások.

– Még mindig emelkedik! Órán-
ként fél centit! – kiabálta fel vala-
ki a vízmérõléc mellõl.

Aztán megérkezett az újabb ho-
mokzsák szállítmány. A szussza-
násnyi szünet után libasorban vo-
nultak vissza a vízre az építõk.
Várták õket a hideg vízben fagyos-
kodó gyümölcsfák, sudár tuják, és
fóliasátrak. Csak a vadkacsák für-
dõztek virgoncan a tóvá szélese-
dett Principális-csatornában.

– Sok hûhó semmiért! – kiáltot-
ta a melegedõbuszt elkerülve a vá-
ros felé kerekezõ férfi, s mondan-
dójának nyomatékául legyintett
egyet a kezével.

Sommás véleménye akár egy-
fajta magyarázat is lehetett Millei
József kérdésére.

Délelõtt néhány percre kisütött a
Nap, s a haragos „Princi” vízszintje
is lecsökkent 251-rõl 248 centimé-
terre. Dobos István tûzoltó alezre-
des, a Nagykanizsai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetõje, a
HVB elnökhelyettese reggel fél 8-
tól kint dolgozott a csatornánál.

– Tegnap este a Pivári utca végén
belvíz alakult ki, itt az utca elején pe-
dig árvíz van. Az utca végén három
lakóépületet homokzsákokkal kellett
körbevenni, és este három szivattyú-
val nekiálltunk eltávolítani a belvizet
– idézte fel az elõzõ nap történéseit.
– Reggelre már teljesen eltûnt onnan
a víz. A lakóépületek nincsenek ve-
szélyben, sõt a kiskertekben sincs
víz. Amai napon 120 fõvel próbáljuk
a homokzsákfalat megmagasítani
mintegy 60 méteres szakaszon, s
közben itt elõl is meg szeretnénk
kezdeni szivattyúkkal a víz eltávolí-
tását. Feltett szándékunk, hogy a hol-
napi napon (pénteken) legalább 10
centivel csökkentsük a vizet. Az utca
elsõ részén lakóépületeket nem ve-
szélyeztet közvetlenül a víz, a mel-
léképületek vannak veszélyben, illet-
ve a kiskertek állnak víz alatt.

A Máltai Szeretetszolgálat
mindkét nap szendviccsel és üdítõ-
vel látta el a dolgozókat. A meg-
éhezett mentõsereg ellátásához a
kiskanizsai vegyes diszkont bolt is
hozzájárult enni- és innivalóval.
Diákok ugyanúgy jöttek, mint elõ-
zõ nap a Batthyány és a Cserháti
középiskolákból, most már kiegé-
szülve zsigmondy-széchenyis diá-
kokkal. Déltájban megjelent a híd-
fõnél Cseresnyés Péter polgármes-
ter, és meghallgatta Dobos István,
Német István tûzoltó alezredes,
tûzoltósági felügyelõ és Prekop At-
tila tûzoltó alezredes, a Nagykani-
zsai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Polgári Védelmi felügyelõ-
jének tájékoztatását. A kézfogás
után megismételte elköszönõ sza-
vait: szóljatok, ha segíteni kell.

B.E.
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2013. április 11.

A Thúry György Múzeum
2013. évi színes programtervét
ismertette Száraz Csilla múze-
umigazgató. Az intézmény mun-
katársai idén is rendezvények
széles palettájával, idõszaki kiál-
lításokkal, tudományos ismeret-
terjesztõ elõadásokkal, családi
programokkal és a múzeumpe-
dagógiai foglalkozásokkal vár-
ják a kicsiket és a nagyokat. 

– Programjaink célja és egyben
küldetésünk Nagykanizsa és Dél-
Zala történetének megismertetése,
a raktárainkban levõ gazdag tárgyi
anyag kiállításokon, rendhagyó
múzeumi sétákon, interaktív fog-
lalkozásokon történõ bemutatása,
illetve a helytörténeti kutatások
ösztönzése, segítése, a múzeum-
ban felhatalmazott tudás közkincs-
csé tétele – hangsúlyozta a múze-
umigazgató.

Az intézmény új, internetes, in-
teraktív felület létrehozását terve-
zi, melyen folyamatosan változó
és bõvülõ tartalmakat, színes in-
formációkat olvashatnak. A leg-
népszerûbb közösségi oldalon is
megtalálhatóak. További újdonság,
hogy a Polgármesteri Hivatal elõ-
terében elhelyezett vitrinben két-
havonta változó kiállítást tekint-
hetnek meg az arra járók. Elõször
a XVII. századi mellvértet állítják
ki, mely az egykori városfal árká-
ból származik. 

Az elsõ idõszaki kiállítást április
18-án nyitják meg Békeidõk – Ké-
peslapok a múzeum Szombath-
gyûjteménybõl címmel, ezzel kap-
csolódva a Mûemléki Világnaphoz.
Május 16-tól a Doni emlékkiállítás
látható, majd a Múzeumok Éjsza-
káján, június 22-én a Tengerre ma-
gyar – Fiume magyar emlékei. Az
Együtt Kiskanizsáért Egyesület

fényképgyûjteménye október kö-
zepétõl (Múzeumok Õszi Feszti-
válja) tekinthetõ meg. Év végén,
novemberben, szintén a Múzeu-
mok Õszi Fesztiválja országos
programhoz kapcsolódva járható
majd végig a karácsonyi kamara
kiállítás. Ezen események mind-
egyikéhez kapcsolódik múzeumpe-
dagógiai foglalkozás. Az iskolák-
nak régészeti, történeti foglalkozá-
sokat, vetélkedõket és rendhagyó
történelemórát ajánlanak. Április
26-27-én a múzeum is kapcsolódik
a város napjához, amikor egész nap
ingyenes lesz a belépés. Május 27-
én a Múzeum Világnapján dualiz-
mus kori játszóházat terveznek a
múzeum udvarán. Szeptember 14-
én és 15-én, a Kulturális Örökség
Napján szintén egész nap ingyenes
lesz a belépés, majd hónap végén
mesebeli foglalkozásokkal várják
az érdeklõdõket. 

A Barangolás a történelem kor-
szakaiban elnevezésû pályázat a
fenntartás idõszakában is tartal-
mas foglalkozásokkal számít a hét
együttmûködõ intézmény több di-
ákcsoportját az év folyamán. A
kulturális intézmények részvétele
a tanórán kívüli nevelési felada-
tok ellátását célzó pályázat sikere
esetén 18 millió forint nyerhetõ
el, így hét nevelési, oktatási intéz-
mény vehet részt a Mi múzeu-
munk címû múzeumpedagógiai
programban. Még beadásra vár a
Marokba szõtt mesék címû pályá-
zat. 

A múzeum munkatársai szerdá-
tól vasárnapig 10 órától 17 óráig
várják az érdeklõdõket. A csopor-
tokat azonban az elõzetes bejelent-
kezés esetén nyitva tartási idõn kí-
vül is fogadják. 

V.M.

AA nnaaggyykkaanniizzssaaii mmúúzzeeuumm eezz éévvii pprrooggrraammkkíínnáállaattaa

A Thúry György Múzeumban
ezúttal Makovecz Imrével és a
magyar organikus építészettel is-
merkedhettek meg az érdeklõ-
dõk Deák – Varga Dénes, váro-
sunk fõépítészének szemléletes
elõadása jóvoltából. 

– Az építészek, a mûvészek köré-
ben, háttérbe vannak szorítva a tár-
sadalomban és a médiában egy-
aránt. Nem szokványos, nagyon rit-
ka, hogy valakit nemzetközi és ha-
zai szinten is így elismernek, mint
Makovecz Imrét – kezdte elõadását
Száraz Csilla múzeumigazgató kö-
szöntõje után Deák – Varga Dénes. 

Ezt követõen szólt jelentõségérõl,
szuggesztív személyiségérõl és elõ-
adásairól, valamint életútjáról.

Megtudtuk, különleges képességû
tehetség volt, már fiatal korában ki-
tûnt társai közül rajztehetségével és
fantáziájával. A Kossuth-díjas épí-
tész Budapesten született, járt isko-
lába, dolgozott, de visszaemlékezé-
seiben gyakran említi a Zala megyei
Nagykapornakot, mint gyermekko-
ra nagyon kedvelt helyét, ahol meg-
ismerkedett a természettel. 

Az oktatásban betöltött szerepe
sem elhanyagolható, hiszen min-
dig fontosnak tartotta a fiatal építé-
szekkel való foglalkozás különbö-
zõ formáit. Óraadóként tevékeny-
kedett a mûszaki egyetemen és
nyári táborokat is szervezett, ahon-
nan jelentõs alkotók kerültek ki. 

Pályája elején még az elõzõ rend-
szer merev struktúráját követte. A

hatvanas években, az egyetem után a
Városépítési Tervezési Intézet mû-
emléki irodájánál, majd a Szövterv-
ben dolgozott. Ezt követõen, vállalt
állást a Pilisi Állami Parkerdõgazda-
ságnál építész tervezõként. Itt népraj-
zosokkal együtt tevékenykedett és
több faluházat is tervezett. Magán-
irodáját a nyolcvanas évek közepén
hozta létre. A Corvin-lánccal kitünte-
tett építész a Magyar Mûvészeti Aka-
démia alapítója, késõbb elnöke lett és
a Nemzetközi Építészeti Akadémia
soraiban is munkálkodott.

Példaképei Kós Károly, Rudolf
Steiner és Toroczkai Wigand Ede
voltak, akikhez visszanyúlva ala-
kította ki egyedi stílusát, az addig
nem létezõ formanyelvet, mely a
tengerentúlon is ismertté vált. A
korábban tapasztaltaktól eltérõen
antropomorf és növényekre is ha-
sonlító épületeket tervezett beton-
ból, illetve fából egyaránt. 

A nyolcvanas években tisztult le,
vált közérthetõbbé építészete, ek-
kor már hagyományos épületeket
ötvözött saját építészeti elemeivel.
Meglátása szerint az épületeknek,
melyeknek sorsa van, úgy kell ki-
nézniük, mintha az aljuk a földbõl
nõtt volna ki, és a tetejük az égbõl
esett volna le rájuk. Úgy gondolta,
nem a tárgy a legjelentõsebb, ha-
nem a folyamat, ahogy megépül,
ugyanis az építés drámája rendkívül

fontos. A részvevõ is fejlõdik az el-
lenállások leküzdése során. 

A száznál több különbözõ funk-
ciójú épülete közül, Zalában is
számos helyen megtalálhatóak je-
lentõs alkotásai, melyek közül a
laikusok is felismerhetik jellegze-
tes, egyedi stílusát.

Az elsõ, saját formanyelvét idézõ
épülete a berhidai étterem, de a legis-
mertebb az 1972-ben felhúzott sáros-
pataki mûvelõdési ház, valamint a
87-ben létrehozott paksi katolikus
templom. Közismert alkotásai közé
tartozik a piliscsabai Pázmány Péter
Katolikus Egyetem és az 1992-es se-
villai világkiállítás magyar pavilonja. 

A halál 2011 szeptemberében ér-
te, végsõ nyughelye a Farkasréti te-
metõben található. 2011 novembe-
rében alakult meg a Magyar Mûvé-
szeti Akadémia, melynek örökös
tiszteleti elnökévé választották.
Majd decemberben Makó képvise-
lõ-testületének döntése értelmében
a korábbi Marczibányi teret róla ne-
vezték el. A döntésüket azzal indo-
kolták, hogy a 2000-es évektõl a vá-
ros új közintézményei Makovecz,
vagy a hozzá szorosan kötõdõ tanít-
ványai tervezték. Tavaly pedig a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
található csengeri általános iskola
vette fel nevét.

V.M.
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A VOKE Kodály Zoltán Mû-
velõdési Ház több alapítványnak
és egyesületnek is otthont ad. 

Az intézmény falain belül évek
óta mûködik a Tehetséges Zené-
szek Zenekarokért Alapítvány. Az
alapítvány célja, hogy fiatal, tehet-
séges zenészeket felkaroljon, be-
mutatkozási lehetõséget teremtsen
számukra, valamint a szabadidõ
kulturált eltöltésében segítsen. In-
tézményünk évtizedek óta a rock
koncertekrõl volt híres, ezért köte-
lességünk is egyben, hogy teret ad-
junk a fiatal tehetségeknek –
mondta lapunknak Kámánné Szép
Terézia, az intézmény vezetõje.

Az Évadnyitó Kanizsai Rock-
esttel reményeink szerint egy
programsorozatot indítunk el.

A sorozat nyitásaként április 12-
én (péntek) 19.30 órakor elsõként
a Feszültség zenekar lép színpad-
ra. Õket követi a szervezõ, Ron-
Rebel of Noise zenekar. Céljuk, új-
jáéleszteni a nagykanizsai zenei
élet rockos oldalát, amit a Kanizsai
Rock Est visszatérõ rendezvény
kereteiben szeretnének elindítani.
A belépés díjtalan.

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-, mar-
ketingstratégia része, melyet a
program köré építettek, kiemelt

szerepet szánva az öt elem (tûz,
víz, levegõ, föld, plusz a vendéglá-
tás) bemutatásának, melyekre az
itteni turisztikai modell is épül. Az
egyes programok bemutatása mel-
lett részletesen tárgyalnak például
ajánlott útvonalakról, sõt az egyes
célcsoportokat is figyelembe véve
ajánlják a különbözõ kikapcsoló-
dási lehetõségeket. A kiadvány
többnyelvû, a magyar-szlovén
partnerség révén adott nyelvek
mellett angolul, németül és horvá-
tul is elérhetõ. Külön hangsúlyo-
zásra került a programcsomagok-
ban a magyar-szlovén határon át-
nyúló lehetõségek sora, no és a
kedvezménykártya készítése is fo-
lyamatban van, illetve lesz térkép-
kiadás is a közeljövõben.

PPaarrttnneerreekk úúttjjaaiinnkkoonn

Városunk közlekedésbiztonsá-
gi helyzetét is értékelték a Zala
Megyei (és a helyi) Baleset-
megelõzési Bizottság minap tar-
tott ülésén, ahol többek között
elhangzott, hogy az elõzõ évek-
hez képest javuló tendenciát mu-
tatnak baleseti statisztikák.

Látszik ez abból, hogy 18 száza-
lékkal csökkent a halálos balesetek
száma megyénkben 2012-ben –
mondta Kulik Károly alezredes –
aki azonban még hozzátette azt,
hogy a könnyû sérüléssel járó bal-
esetek száma viszont emelkedett.
A legtöbb baleset változatlanul la-
kott területen történik, elsõsorban
a gyorshajtás, a szabályok áthágá-
sa és az ittasság miatt. A személy-
gépkocsi vezetõk mellett a kerék-
párosok nem jogkövetõ közleke-
dési morálja sok baleset kiváltó
oka, ám rájuk is kifejezetten fi-
gyelnek a fokozott ellenõrzések,
rendõri akciók során – emelte ki
Anti András, a Megyei Közleke-
désrendészeti Osztály vezetõje, aki

Kulik Károllyal közösen arra is rá-
világított, hogy a KRESZ a kerék-
párosokra is ugyanúgy vonatkozik,
mint a közlekedés többi résztvevõ-
jére. A prevenció, különbözõ kam-
pányok minden korosztályt meg-
szólítva hozzájárulnak a fegyelme-
zettebb, szabálykövetõ közleke-
déshez, mert van még mit javítani
e tekintetben. Molnár József a köz-
lekedésbiztonsági helyzet helyi
vonatkozásában ismertette, hogy
városunkban ugyan 3 százalékkal
kevesebb baleset történik a koráb-
bi évekhez viszonyítva, bár ehhez
hozzátartozik az is, hogy az út-és
csatornaépítési munkálatok miatt
nehéz közlekedni autóval Nagyka-
nizsa belterületén. Jogszabályvál-
tozásról is szót ejtett nagykanizsai
rendõrkapitány, miszerint július el-
sejétõl nem lesz kötelezõ a jármû-
vezetõknek maguknál tartani a kö-
telezõ felelõsségbiztosítást igazoló
csekket, ám – hangsúlyozta a rend-
õr alezredes – a kötvényt célszerû
az autóban tartani. 

Mintegy 120 óvodás és általá-
nos iskolás tanuló vett részt a
nagykanizsai Rozgonyi úti Álta-
lános Iskola és a Halis István Vá-
rosi Könyvtár által ebben az év-
ben is meghirdetett Arany János
szavalóversenyen.

A rendezvénnyel az iskola veze-
tésének az volt a célja, hogy a ver-
sek megkedveltetésén túl hozzájá-
ruljanak a tanítványaik értékesebb,
lelkiekben gazdagabb felnõttekké
válásához.

A szavalóversenyt Jeszenõi
Csaba igazgató nyitotta meg. A
versenyzõket, a szüleiket és a kísé-
rõ tanárokat az iskola balett tánco-
sai és alsó tagozatos énekkara kö-
szöntötte színes mûsorral. A két

felsõs kategória gyõztesei tovább-
jutottak a lenti Városi Könyvtár-
ban április 13-án megrendezésre
kerülõ megyei döntõre.

Eredmények: Nagykanizsa 7-8.
osztályosok: 1. Baj Bianka, Zrínyi,
2. Tóth Kata, Rozgonyi, 3. Hor-
váth Miklós Kristóf, Batthyány, 4.
Horváth Miklós, Rozgonyi, 5.
Micsinai Dominik, Bolyai. Nagy-
kanizsa 5-6. osztályosok: 1. Mol-
nár Bernadett, Zrínyi, 2. Vugrinecz
Alex, Kiskanizsa, 3. Jakab Kíra,
Hevesi, 4. Kovács Kitti, Zrínyi. 

A nagykanizsai körzetet a me-
gyei versenyen Tóth Kata, Hor-
váth Miklós Kristóf és Molnár
Bernadett képviselik. Baj Bianka
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni. Nagykanizsai járás 7-
8. osztályosok: 1. Budai Fanni,
Murakeresztúr, 2. Molnár Emma,
Murakeresztúr, 3. Orsós Tibor,
Nagyrécse. Nagykanizsai járás 5-
6. osztályosok: 1. Szabó Erika,
Murakeresztúr, 2. Váradi Veroni-
ka, Galambok, 3. Kánnár Máté,
Zalakaros.

A nagykanizsai járást, mint kör-
zetet a megyei versenyen Budai
Fanni, Molnár Emma és Szabó
Erika képviselik. Nagykanizsa és a
járás 3-4. osztály: 1. Kovács Vik-
tória, Murakeresztúr, 2. Bedõ Ta-
más, Hevesi, Nk., 3. Szekeres Jáz-
min, Rozgonyi, Nk. Nagykanizsa
és a járás 1-2. osztály: 1. Taródy
Csenge, Kõrösi, Nk., 2. Gyuricza
Barbara, Bolyai, Nk., 3. Kovács
Kinga, Zrínyi, Nk.

Óvodások: A zsûri a legügye-
sebbeknek Nagy Vivient (Miklós-
fa), Holicska Gergõt (Hevesi) és
Bognár Lilient (Attila) ítélte.

E téma köré csoportosult az a
környezetvédelmi vetélkedõ, me-
lyet elsõ ízben szervezett a Zöld
Szempont Lakossági Tanácsadó
Iroda a Kaán Károly Környezet-
védelmi Egyesülettel közösen. Az
oldott hangulatban zajló verse-
nyen általános iskolás csapatok
vettek részt.

A diákok elméleti tudását a
zöldkörnyezetrõl és a vízrõl, mint
éltetõ elemrõl feladatlapok formá-
jában mérték fel a szervezõk. Az
alapismeretekre irányuló kérdések
megválaszolását követõen a felsõ
tagozatos gyermekek kreativitását,
testi erõnlétét is pontozta a szak-
mai zsûri. A megmérettetésre
mintegy 9 csapat érkezett; minden

KKaanniizzssaa –– KKrróónniikkaa 2013. április 11.6

Uniós támogatással készül
Nagykanizsa és 13 település csa-
tornafejlesztése. Nagykanizsán a
Király utca munkálatait a SADE
– Magyarország Mélyépítõ Kft.
munkatársai végzik, végezték.
Képeinken ezt örökítettük meg.
Bakonyi Erzsébet fotóit honla-
punkon, a www.kanizsaujsag.hu
galériájában tekinthetik meg.

ÍÍggyy kkéésszzüüll 
aa KKiirráállyy uuttccaa
ccssaattoorrnnáázzáássaa 

KKaanniizzssaaii RRoocckk EEssttéékk
aa KKooddáállyybbaann

KKiiaaddvváánnnnyyaall iiss
eellõõrruukkkkoollttaakk

AArraannyy JJáánnooss 
SSzzaavvaallóóvveerrsseennyy 

KKöözzééppppoonnttbbaann aa 
ttuuddaattooss vvíízzffooggyyaasszzttááss
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résztvevõ oklevéllel, a legjobbak
pedig ajándékokkal gazdagodtak.
A vetélkedõ jövõ hónapban új té-
mával, a környezetbarát termékek-
rõl szóló tudás-rangadóval folyta-
tódik. 

Bár évek óta törvényi lehetõ-
ség van a mediációs szolgáltatás
igénybe vételére, még mindig
kevés vállalkozó tud róla és fõ-
leg arról, hogy milyen lehetõsé-
gek rejlenek ebben az alternatív
konfliktuskezelési módszerben.
Az információhiány csökkenté-
sének szándéka inspirálta a
Nagykanizsai Inkubátorház és
Innovációs Központ szervezõit
abban, hogy segítséget nyújtsa-
nak a vállalkozások számára. A
Vállalkozói Információs Nap
másik témája az önkormányzat
által meghirdetett pályázat be-
mutatása volt, ami az új mun-
kahelyek létrehozását vissza
nem térítendõ pénzügyi támo-
gatás formájában hivatott ösz-
tönözni.

Varga Zoltán mediációs ta-
nácsadó elõadása arra tett kísér-
letet, hogy bemutassa a mediá-
ciót, mint alternatív konfliktus-
kezelési folyamatot és ismertes-
se annak elõnyeit. Ennek során
kiderült, hogy a sokszor évekig
húzódó, kétes eredménnyel zá-
ródó peres eljárás helyett a
mediáció gyorsabb és eredmé-
nyesebb lehet. Ki ne szeretné
kintlévõségeit behajtani, veszte-
ségeit csökkenteni, ha erre lehe-
tõsége adódik – hangzott el. Eh-
hez azonban szükséges a vitá-
ban álló felek nyitottsága és a
szakszerû mediáció. A konflik-
tuskezelés e módjának elõnyei-
rõl elhangzott, hogy a folyamat-
ban a nyertes-nyertes állapot ki-
alakítása és a konfliktus felol-
dása a cél. E mellett pénzt és
idõt takaríthatnak meg a felek,
valamint a jó hírnevükön sem
esik csorba. Ez utóbbira garan-
ciát jelenthet a diszkréció és a
titoktartási kötelezettség, ami a
mediátorra nézve kötelezõ. Az
alkalmazási terület széles, hi-
szen a cégek közötti jogviták
mellett a munkajogi problémák-
nál és a szerzõi jogi konfliktu-
sok területén is sikeres lehet ez
a módszer.

A második elõadásban Cserti
Csilla az inkubátorház vezetõje is-
mertette Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Önkormányzatának, Új
munkahelyek létrehozását támoga-
tó pályázatát. Az  elõadó bemutat-
ta a pályázat formai és tartalmi kö-
vetelményeit. Ezek közül a legfon-
tosabb, hogy a pályázat kiírója ki-
zárólag olyan nagykanizsai telep-
hellyel vagy székhellyel rendelke-
zõ vállalkozásokat támogat, akik-
nek legalább 1 lezárt üzleti évük
van és az új munkahelyet legalább
2 évig fenntartják. A vissza nem
térítendõ támogatás összege 500
ezer forint/fõ és 400 ezer forint/fõ
lehet attól függõen, hogy mekkora
a vállalkozás és hány új munkahe-
lyet kíván létrehozni. Amint az el-
hangzott a pályázat egyszerûen el-
készíthetõ az önkormányzat hon-
lapjáról letölthetõ adatlap kitölté-
sével, és a szükséges dokumentu-
mok becsatolásával.  

A Nagykanizsai Kutatók Tudo-
mányos Egyesülete a HSMK-ban
tartotta meg áprilisi ülését. Ezút-
tal Prof. dr. Ördög Ferenc egyete-
mi docens, a magyar névtan és
forrásközlés jeles személyisége
beszélt legújabb kutatásairól.

Az állami díjas nyelvész elõadá-
sában a népetimológiával keletke-
zett családnevekrõl szólt – elsõsor-
ban az ómagyar és a kései közép-
magyar kort érintve. Példákkal il-
lusztrálta ezek eredetét, átalakulá-
sát és különbözõ változatait, to-
vábbá kiemelte a Zalában helység-
nevekbõl keletkezett családnevek
eseteit is.

Ördög Ferenc végül hangsú-
lyozta, a felderítés nem egyszerû,
de nagyon fontos a nyelvtörténeti
hitelesség érdekében.

FFiillmmeettûûddöökk,, ffoorrrróó tteeáávvaall

A Tavaszi Mûvészeti Fesztivál
rendezvénysorozat a Kamera
’67 Amatõrfilm Stúdió „Nappali
Denevér” címû mûsorával foly-
tatódott a HSMK Zala Márk
termében. 

A közönség a filmesek leg-
újabb alkotásaiból – dokumen-
tumfilmekbõl és filmetûdökbõl –
láthatott ízelítõt. Nem töreked-
nek kifejezetten a szórakoztatás-

ra, nem kell nekik hírnév sem –
vallják sajátos filozófiájukról,
ennek ellenére az országos verse-
nyeken díjesõ kíséri a munkáju-
kat. S mielõtt a filmvetítõ leját-
szó gombját Szabó Zsigmond, a
stúdió 85 éves vezetõje elindítot-
ta, Kovácsné Mikola Mária in-
tézményigazgató teával kínálta a
baráti társaságot. A hideg, téli
március-végi estén jól is esett
mindenkinek a forró ital, miköz-
ben madarak vonultak, évszakok
váltották egymást a vetítõvász-
non. A mozizás után még egy
ideig helyén maradt a társaság,
majd az alkotói hármast – Kot-
nyek Istvánt, Szabó Zsigmondot
és Gerócs Lászlót – tovább fag-
gatták kérdéseikkel.

Az ébredõ tavasz vidám színe-
ivel nyújt felüdülést a rohanó
hétköznapokban a Palini Általá-
nos Iskola tanulóinak képzõmû-
vészeti alkotásaiból nyílt tárlat,
melyet április 15-ig tekinthetnek
meg az érdeklõdõk a Nagykani-
zsa és Térsége TISZK Alkotó If-
júság Galéria és Kávéházban. 

A „Színek, formák, vonalak”
címet viselõ kiállítás tanúbizony-
ságot ad arról is – többek között
– hogy a Palini Iskolában a kép-
zõmûvészeti nevelésre, mind tan-
órákon, mind pedig szakköri fog-
lalkozásokon nagy hangsúlyt
fektetnek. Hiszen „a rajzolás egy
csodálatos dolog, alkotsz, és köz-
ben kikapcsolódsz. Örömet szer-
zel magadnak, és örömet szerez-
hetsz másoknak ” – hangzott el a
keddi ünnepélyes megnyitón az
intézmény kisdiákjainak dalos-
hangszeres mûsorát követõen.
Árvainé Kartai Csilla, a Nagyka-
nizsa és Térsége TISZK „Merre
visz az út?”projektjének munka-
társa üdvözölte szavaival, hogy
immár harmadik alkalommal
mutatkoznak be a tanbolt galériá-
jában általános iskolás gyerme-
kek munkáikkal, olyan rajzokkal,
festményekkel, amik derûs, fel-
szabadult jellemükrõl adnak hû
képet. Az alkotás örömeirõl és a
mûvészeti orientálás fontosságá-
ról Magyar Ferenc osztotta meg
gondolatait a megjelentekkel. A
Palini Iskola igazgatója beszédé-
ben kiemelte: a kiállítás ugyan
rövid kivonat a gyermekek mun-
káiból, ám mégis híven tükrözi a
gyermeki lét alkotói világának

sokszínûségét, valamint azt is,
hogy az intézményben olyan pe-
dagógusok tanítanak, akik a mû-
vészet iránt elkötelezettek. Az is
figyelemre méltó – világított rá
Magyar Ferenc – hogy a palini
diákok nagy többsége aktív
résztvevõje a tanórán kívüli kép-
zõmûvészeti foglalkozásoknak,
ahol különbözõ alkotói-techni-
kákkal, széles eszközpaletta-
használattal ismerkednek meg.
Motiváltságukban az is szerepet
játszhat – vélekedett az intéz-
ményvezetõ – hogy az iskola sa-
ját galériájában rendszeresek az
olyan tárlatok, melyeken „ismer-
tebb” mûvészek munkái kerülnek
testközelbe a tanulókhoz, továb-
bá a Kendlimajori Ludvig Mû-
vészteleppel is jó, aktív kapcso-
latot ápolnak. Ám nemcsak a tan-
év kínál kiteljesedést a képzõmû-
vészetben, hanem a nyáron, két
turnusban indítandó tábor is,
mely az alkotás örömeivel és az
idegen nyelvtanulás értékeivel
színesíti meg mindazon diákok
figyelmét, akik „játszva”, oldott
légkörben kívánják szellemüket,
lelküket gyarapítani. S mivel a
mûvészet hidat képez az emberek
között, ezen nyári, hasznos idõ-
töltésre a város minden általános
iskolájából várjuk a 4-8. osztá-
lyos diákok jelentkezését –
mondta köszöntõje végén az
igazgató. 

Városunk fiatalságával kapcso-
latban – állatvédõi szempontból
is – bizakodásra adhat okot az a
tény, hogy a jövõben, a középfo-
kú tanulmányok elvégzéséhez
szükséges 50 órás közösségi szol-
gálatot teljesítõ több mint 500 kö-
zépiskolás körében a szolgálat
teljesítésére kijelölt 6 helyszín
közül – a kórház után – a máso-
dik legnépszerûbb hely lett a
nagykanizsai állatotthon. Itt a fia-
talok természetvédelmi, állatvé-
delmi illetve állatgondozói fel-
adatokat láthatnak majd el a kö-
zösségi szolgálat teljesítése köré-
ben õsztõl, illetve a jövõ évtõl.
Az állatmenhely, mint lehetséges
helyszín Cseresnyés Péter pol-
gármester javaslatára kerülhetett
fel a listára a már meglevõ 5
helyszín mellé.

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

KKoonnfflliikkttuusskkeezzeellééssrrõõll
ééss úújj mmuunnkkaahheellyyeekk
llééttrreehhoozzáássáárróóll

AA nnééppeettiimmoollóóggiiáávvaall
kkeelleettkkeezzeetttt 
ccssaallááddnneevveekkrrõõll

SSzzíínneekk,, ffoorrmmáákk,, 
vvoonnaallaakk

AAzz áállllaattmmeennhheellyy 
aa mmáássooddiikk 
lleeggnnééppsszzeerrûûbbbb……
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Fényre sötétedõ lencse AKCIÓ 20 %
Az akció 2013. április 30-ig érvényes

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013.
évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés  támogatására visz-
sza nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja: Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás
tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. A részletes pályázati felhí-
vás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató
programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2013.
évre vonatkozóan pályázatot hirdet ingatlanvásárlás támogatására vissza
nem térítendõ pénzügyi támogatás formájában.
A pályázat célja: A helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminõségének javítá-
sa és a foglalkoztatás elõsegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Nagykanizsán
való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. Arészletes pályázati fel-
hívás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon a Felhívások menüpontban. 

VVáállllaallkkoozzááss-ttáámmooggaattóó pprrooggrraammookk

Karádi Ferenc alpolgármester fogadónapját – a korábban meghirdetettõl eltérõen
– 2013. április 17-én (szerdán) tartja 8.30-12.00 óráig a  Polgármesteri Hivatal I.
emeleti tárgyalójában. 

AAllppoollggáárrmmeesstteerrii ffooggaaddóóóórráákk

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Nagykanizsa Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének a sportról szóló 74/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete alap-
ján a 2013. évre vonatkozóan pályázatot hirdet verseny és élsport támogatására.
A pályázat témája: Nagykanizsa város területén mûködõ verseny és élsport 2013.
évi támogatása. A támogatás célja felnõtt csapatok és az utánpótlás nevelés támo-
gatása az összeg mûködési célra történõ felhasználása által.
A részletes pályázati kiírás megtekinthetõ a www.nagykanizsa.hu honlapon/Felhí-
vások menüpontban.

VVeerrsseennyy- ééss ééllssppoorrtt ttáámmooggaattááss 22001133..

A Kanizsai Dorottya Kórház 124.999.567 Ft uniós támoga-
tást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program kere-
tében meghirdetett TÁMOP 6.2.2.A-11/1-2012-0021 „Képzé-
si programok az egészségügyi ágazat szolgáltatásfejlesztése
érdekében” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv
keretében. A program során 12 ráépített szakdolgozói kép-
zés, szakorvosok 3 területen történõ ráépített képzése vala-
mint 1 fõ rezidens szakképesítésének megszerzése zajlik. 

A programba 38 fõ szakdolgozó és 5 fõ szakorvos került bevonás-
ra. A szakdolgozók esetében egészségügyi gyakorlatvezetõ, epide-
miológiai szakápoló, diabetológiai szakápoló, onkológiai szakápoló,
felnõtt és gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, pszichiát-
riai szakápoló, geriátriai szakápoló, CT, MRI szakasszisztens, kardi-
ológiai és angiológiai szakasszisztens, sürgõsségi szakápoló,
fizioterápiás szakasszisztens képzés van folyamatban. Szakorvosok
esetében gasztroenterológiai, kardiológiai, endokrinológiai szakor-
vosi képzés és szakvizsga valamint szakorvos jelölt (rezidens) vizs-
ga zajlik. A projekt célcsoportja számára a szakképzés, a vizsgadíj, a
jegyzetek valamint az utazási és szállásköltségek ingyenesek, ezen
felül a szakdolgozók és szakorvosok a képzési idõre motivációs ösz-
töndíjban részesülnek, mely az elnyert pályázati támogatásból finan-
szírozott.  

Az intézményrõl és a jelenlegi fejlesztésekrõl bõvebb információt
a www.nkkorhaz.hu oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény 
Uniós támogatásból programsorozat valósul meg a
minõségi egészségügyi szolgáltatásnyújtás érdekében
a Kanizsa Dorottya Kórházban
TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0021
2013. 04.04.

Kapcsolat: 
Szakajda Szilvia stratégiai referens
Kanizsai Dorottya Kórház Nagykanizsa
Telefon: 93-502-086
Email: titkarsag@nkkorhaz.hu

MEGHÍVÓ

Motivációs szeminárium 
rendezvényre

Helye: Vasemberház - Díszterem
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.)

Ideje: 2013. április 17. szerda 10.30 óra

Célja: a KKV-k érdeklõdésének felkeltése a környezetvédelmi
innováció iránt, „zöld gondolkodásuk” elõsegítése 

az ECO-HUB projekt kínálta lehetõségek bemutatásával.

Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara
8800 Nagykanizsa, Ady u. 1.

Tel./fax: 93/516-670; tel: 93/516-671
E-mail: nakkik@nakkik.hu, Honlap: www.nakkik.hu

2013.04.16. KEDD 08:30 – 13:00 óra Magyar Vöröskereszt, Sugár
u. 28. 2013.04.16. KEDD 14:00 – 16:30 óra Rózsa Óvoda, Rózsa
u. 7. 2013.04.19. PÉNTEK 10:30 – 13:00 óra Kanizsai Dorottya
Kórház, Szekeres J. u. 2. 2013.04.19. PÉNTEK 14:30 – 17:00 óra
Hevesi Óvoda, Rózsa u. 17. 

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt
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VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.04.12-én 16 órakor

személyautó, motor
Diákkedvezmény!

2013.04.15-én 16 órakor
gépkezelõ (targonca,

emelõgép és földmunkagép)
2013.05.11-i árufuvarozói és

személyszállítói GKI 
és vállalkozói vizsgára 

jelentkezési határidõ 04.30.
Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

„„EERRDDEEII UUTTAAKKOONN””
rraajjzzppáállyyáázzaatt áállttaalláánnooss
iisskkoolláássookknnaakk

A Zalaerdõ Zrt. rajzpályázatot
hirdet Zala megyében tanuló ál-
talános iskolás diákoknak.

Várják bármilyen technikával ké-
szült alkotásodat, az erdõ élõvilágá-
ról, erdei kirándulásokról, élmények-
rõl. Beérkezési határidõ: 2013. áp-
rilis. 20. Cím: Zalaerdõ Zrt. Nagy-
kanizsa, Múzeum tér 6. A borítékra
írd rá :„rajzpályázat”. A rajz hátuljára
írd rá a neved, életkorod, osztályod,
iskolád és a címed/elérhetõséged.

A zsûri által legszebbnek, legöt-
letesebbnek tartott alkotások ké-
szítõit ajándékcsomaggal díjazzák.
Különdíjként a kiválasztott rajz
készítõjének osztályát meghívják
egy „élménynapra” az Obornakon
kialakított erdei iskolába! (az osz-
tályfõnökkel egyeztetett idõpont-
ban). A beküldött és kiválasztott
rajzokból a Zalaerdõ Zrt. az Obor-
naki erdei iskola megnyitóján kiál-
lítást rendez.

A beküldött rajzok a Zalaerdõ Zrt.
tulajdonában maradnak, és a Zrt.
azokat szabadon felhasználhatja.
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A munkaerõ piaci sikeresség
érdekében a konstrukció célja,
hogy támogassa a megújuló, ma-
gasabb szakmai színvonalon
mûködõ köznevelési rendszer
mûködését, az oktatás és képzés
minõségének és hatékonyságá-
nak javítását, kiemelten többek
között az idegennyelv-tudást, di-
gitális írástudást, életpálya épí-
tési, életviteli, és egészségfejlesz-
tési készségeket, környezettuda-
tosságot.

A pályázatnak köszönhetõen az
elõttünk álló idõszakban az inno-
váció, a változás, de mindenkép-
pen a mai kor követelményeihez
igazodó fejlõdés, fejlesztés útjára
lépve hatékonyabban, magasabb
színvonalon végezhetjük oktató-
nevelõ munkánkat. Bõvül a
hevesis tanulók szabadidõs prog-
ramkínálata is.

Környezettudatos tevékenysége-
inket kiegészítve ökotáborok, ke-
rékpártúrák, lovastábor és sítáborok
kerülnek megszervezésre. Idegen
nyelvtudás fejlesztése során nyelvi
vetélkedõk keretében mérhetik ösz-
sze tudásukat tanulóink. Informati-
ka szakkör alsó és felsõ tagozaton
való mûködése ad lehetõséget a di-
gitális írástudás magasabb szintû
elsajátítására. Közlekedési ismere-
tek oktatására is sor kerül.

A szaktárgyak oktatásához a
legmodernebb tan- és segédesz-
közök válnak elérhetõvé, elõse-
gítve tanulóink készség-, képes-
ség-, kreativitás fejlesztését. Isko-
lánk pedagógiai-módszertani fej-
lesztése lehetõvé teszi az új tanu-
lási módszerek alkalmazását. Bõ-
vül a digitális tanagyag készle-
tünk. A pedagógusaink szakmai,
szaktárgyi, pedagógiai, egészség-
fejlesztõ továbbképzéseken vesz-
nek részt. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy
a tornaterem is teljes eszközfel-
újításon esik át. Így már nemcsak
a városunkban is egyedülálló
mûfüves pálya, de egy korszerû-
en felszerelt tornaterem is bizto-
síthatja a mindennapos testneve-
lés magas szintû megvalósulását,
a gyermekek testmozgás iránti
igényének viselkedésbe épülését.
Tömegsport órák keretében a
legmodernebb felszerelések mel-
lett lesz biztosítva a mindenna-
pos testnevelés. Programjaink
között szerepel többek között a
mûfüves pályán focibajnokság
szervezése. 

Hagyományainkat folytatva, de
a pályázatnak köszönhetõen új ala-
pokra helyezve a jövõben féléven-
te egészségnapot szervezünk. Cé-
lunk továbbra is az egészségfej-
lesztõ, szemléletformáló progra-

mok megvalósítása, a tanulók
egészségének védelme, az egész-
séges életmód, a testmozgás iránti
igény kialakítása, fenntartása, a
megelõzés. Rendszeressé válnak a
védõnõi és iskolapszichológusi
elõadások az egészségmegõrzés,
prevenció terén.

Az eszközfejlesztések során is-
kolarádió kiépítése mellett, az

énekterem, a tornaterem, és az
egész intézmény hangosítása válik
elérhetõvé.

A közelmúltban ünnepeltük az
iskola fennállásának 30. jubileumi
évfordulóját.  Mint ahogy egy em-
ber életében is mérföldkõ a 30. év,
úgy iskolánk életében is azzá vált,
szellemi és tárgyi feltételeink meg-
újulása terén egyaránt. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében megvalósul a Hevesi Sándor Általános Iskola innovatív
pedagógiai-módszertani megújulása.

Kódszám: TÁMOP.3.1.4.-12/2
A pályázat elszámolható összköltsége: 116 569 909 Ft

A TÁMOP-3.1.4-12/2 célja: 
A Hevesi Sándor Általános Iskolában támogassa a megújuló, maga-

sabb szakmai színvonalon mûködõ köznevelési rendszer mûködését,
az oktatás és képzés minõségének és hatékonyságának javítását.

Részcélok:
- az oktatási intézmény pedagógiai-módszertani megújulása;
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai

fejlõdésének elõsegítése szaktantárgyi tanár továbbképzések meg-
valósításával;

- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szem-
léletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi
állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének
érdekében;

- a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szaba-
didõs tevékenységek ösztönzése

- a gazdasági kultúra ,a vállalkozói készségek fejlesztése;a
munkaerõ-piaci helytállás, alkalmazkodást megalapozó programok
alkalmazása az iskolában;

- az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-
oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához;

- a helyi társadalmi szervezetekkel való együttmûködés, partnerség,
kapcsolat kialakítása nevelési oktatási feladatok megvalósításában;

- digitális,sport-és egyéb taneszközök intézményi szintû
fejlesztése,elõsegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és ké-
pességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás
iránti igény viselkedésbe épülését.

AA HHeevveessii SSáánnddoorr ÁÁllttaalláánnooss IIsskkoollaa 
aa TTáámmoopp-33..11..44-1122//22 IInnnnoovvaattíívv iisskkoolláákk 
ffeejjlleesszzttééssee ppáállyyáázzaattoonn 111166 mmiilllliióó ffoorriinnttoott nnyyeerrtt

„A mindenséggel mérd magad!”
József Attila
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2013. április 11.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos program-
hoz – meghirdeti „A legszebb konyhakertek” címû programot/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 zöldsége-
ket/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 30. Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése
és leadása. Jelentkezési lap kérhetõ: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Polgármesteri Kabinet I/8. sz. irodájában, a szabados.gyula@nagykanizsa.hu e-
mail címen, illetve letölthetõ 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 tulajdo-
nosa, vagy annak megmûvelõje. Jelentkezéskor, illetve a program idején szívesen ve-
szünk 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 ese-
tén a csatorna/esõvíz használata.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezett tárgyjutalomban és oklevélben
részesül, valamint a szponzori felajánlásoktól függõen különdíjak odaítélésére is
sor kerül a zsûri döntése alapján. Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó
„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, illetve Miniszteri elismerõ oklevél, melyet az Or-
szágos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor vi-
dékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési
Minisztérium Darányi Ignác termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (április 30 - augusztus 31-ig) történik elõ-
zetes 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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A kiskanizsai Kálcsics László,
szülei példáját követve szívén vi-
seli mindazon útszéli feszületek
sorsát, amelyekhez gyermekkori
emlékek kötik. Szülei két keresz-
tet is állíttattak. Az egyiket Vi-
rághegyen, míg a másikat Sza-
badhegy „alatt”, a Péterfay-
patak közelében. Ez utóbbi most
Bacónakon, testvére szõlõbirto-
kán áll. 

Tavaly két feszület felújításá-
hoz és elszállításához kérte az ön-
kormányzat segítségét. Palin ele-
jén, az erdészház közelében lévõt
az elburjánzott növényzet miatt
emberi szem nem láthatja. A Vaj-
dacserfõre vezetõ régi hegyi utat
benõtte a gaz. Az M7-es autópá-
lya elkészült mellette, ugyanak-
kor az építési tervben szereplõ
szervizút kiépítése elmaradt. A
második fogadalmi kereszt
ugyancsak a Vajdacserfõre vezetõ

földút szélén áll, de jóval beljebb,
az erdõ közepén, gondozott, szép
környezetben. 

Dénes Sándor alpolgármestertõl
megtudtuk, mindkét feszület fel-
újításához és új helyre költözteté-
séhez 200 ezer forintot szavazott

meg a közgyûlés. A polgármesteri
hivatal részérõl a helykiválasztási
eljárás is megtörtént tavaly. Az er-
dõben lévõ kereszt a régi 7-es és a

Nagycserfõre vezetõ út kereszte-
zõdésébe kerül, míg az erdészház-
hoz közeli a palini sportpályával

szemben, a förhénci hegy bejáratát
díszíti majd.

Kálcsics László, Vajdacserfõ
„testvérénél”, a várostól mintegy 7
kilométerre lévõ Kiscserfõ szõlõs
domboldalának aljában rálelt még
egy árválkodó keresztre, amelyet a
’70-es években Kenessey István
erdész és a felesége is gondozott.
Mivel ez a kereszt jelentõs felújí-
tásra szorul, elszállították, s ha el-
készül, Kiscserfõ északi oldalán
helyezik el. Valamennyi feszület
helyi védelem alatt áll, a felújítás-
hoz a Hegyközség is hozzájárult
50 ezer forinttal. A szervezõmun-
kán kívül még mindig maradt egy
tennivalója Kálcsics Lászlónak. A
régi 7-es és az ipari parkba vezetõ
út keresztezõdésében látható Sán-
tiván-féle keresztet – melyet az au-
tópálya építése miatt néhány éve
elszállíttatott és felújíttatott –, ki

kell egészítenie a hiányzó szob-
rokkal. A keresztekkel útjaik végsõ
állomáshelyén még idén találkoz-
hatunk. 

Az út menti feszületek, szabad-
téri keresztek nem az egyház litur-
gikus cselekményeinek színhelyén
állnak. Elõfordulnak folyók part-
ján, mezõk, dûlõk kezdetén, falu
szélén, esetleg balesetek helyszí-
nén. Ezeket a kereszteket nem az
egyház, hanem a hívek állíttatták,
így minden költségét és a gondo-
zását is õk állták. Történeteket,
emberi sorsokat, gyakran tragédiá-
kat õriznek. A kereszt lehet az em-
lékezés jelképe, a fogadalom, a tel-
jesült kérés, a szerencsés megme-
nekülés, a hála, a köszönet, az en-
gesztelés szimbóluma. A helyet,
ahová került, az egyház papja fel-
szentelte.

Bakonyi Erzsébet

ÚÚttrraa kkeellnneekk aa ttöörrttéénneetteekkeett,, eemmbbeerrii 
Április 12. 13 óra
A KÁVÉSZÜNET ZENEKAR
KÖLTÉSZET NAPI KONCERTJE
Belépõdíj: 500 Ft.
Április 13. 19 óra
A PREMIER TÁNCKLUB GÁLA-
ESTJE
A mûsorban közremûködnek a Premier
Táncklub óvodás, utánpótlás I. junior
és felnõtt csoportjának táncosai, ver-
senyzõi. A mûsorban vendégfellépõket
is köszönthetünk a színpadon. Belépõ-
díj: I. hely 1000 Ft, II: hely 800 Ft.
Április 14. 15 óra
A NAGYKANIZSAI FÚVÓSZENE-
KAR TAVASZI HANGVERSENYE
Belépõdíj: 1 200 Ft. A jegyek megvá-
sárolhatók a HSMK jegypénztárában
és a Farkas Ferenc Zene- és Arany-
metszés Mûvészeti Iskolában.
Április 16. 10 és 14 óra
ROBIN, A HÓD MEG A KUTYAFÁ-
JA - élõ szereplõs természetvédelmi
mesejáték Kemény Henrik bábjainak
felhasználásával. Belépõdíj: 600 Ft.
Április 17. és 20.
ARANYMETSZÉS MÛVÉSZETI
NAPOK
Április 17. 17 óra: a Farkas Ferenc
Zene- és Aranymetszés Mûvészeti Is-
kola Képzõmûvészeti Tagozatának ki-
állítása. Április 20. 16 óra: A Tánc
Napja - a Néptánc és Balett Tagoza-
tos növendékek bemutatkozása.

Április 14.
V. Z'ALADDIN HASTÁNCVER-
SENY
Közben: 10-12 óra Workshop Schäfer
Katalin vezetésével (Minden szintnek
nyitott). 14 óra V. Z'ALAddin Gála
(Ahol a zsûri tagjai is táncolnak.)
15. óra V. Z'ALAddin Minõsítõ Has-
táncverseny. További részletes infor-
máció: Zhafíra Hastánc Stúdió Nagy
Kata 06/30/ 3638-096.
Április 16. 17 óra
"CSILLAGOK (B)ÉKESSÉGE"
Vendég: Gerendai Károly a  "SZI-
GET" és sok más magyarországi
fesztivál szervezõje. Közremûködik:
Bogdán Norbert, Loud and Black
A belépés díjtalan!
Április 19. 16 óra
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI
TEHETSÉGKUTATÓ DÖNTÕJE
További részletes információ: Dobri
Noémi 30/894-2604. Belépõdíj: 300 Ft.
Április 19. 20 óra (kapunyitás)
21 óra CARBONFOOLS LEMEZ-
BEMUTATÓ KONCERT
Belépõdíj: elõvételben 1 300 Ft, a
helyszínen: 1 800 Ft.

Április 13. 19 óra
TRIO KODÁLY METHOD
Közremûködnek: Oláh Dezsõ - zongora, Erdõ Zoltán -
klarinét, Tar Gergely - ütõhangszerek. A trió az egyik
legkiválóbb magyar zeneszerzõ, és zenepedagógus mû-
veit adja elõ kortárs zenei felfogásban. Támogatta: Nem-
zeti Kulturális Alap és a Magyar Jazz Szövetség.. Belé-
põdíj: 800 Ft
Április 19. 18 óra
TÁNCHÁZ (Felcsíki táncok)
A táncokat tanítja: Márton Sándor
Belépõdíj: 500 Ft

ssoorrssookkaatt õõrrzzõõ kkeerreesszztteekk
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2013. április 11.

Horoszkóp

A sok lótás-futás után most már stressz-
mentes idõszakra lenne szüksége. Lelje fel
az olyan emberek társaságát, akinek szá-
míthat az igaz barátságára. Addig is igye-
kezzen egészségesen táplálkozni. 

A munka mellett most fektessen több hang-
súlyt a tanulásra. Döntse el, hogy mi érdekli
legjobban, és arra összpontosítson. Közben
legyen ideje a szórakozásra is. A télen fel-
gyülemlett energiáját tánccal vezesse le.

A hétvégén a párján kívül számíthat az
univerzum segítségére is. Egy kis nézet-
eltérés azonban adódhat a családjában.
Fõzési tudományával szerencsére min-
denkit gyorsan elkápráztat.

Érzelmei a hétvégén eddig teljesen felfede-
zetlen területekre vezetik. A kalandozáshoz
jó partnerekre talál, az összhangot még a
változékony idõjárás sem zavarja meg. Az
étvágyával azonban gondok lesznek.

Fogadja el a párja tanácsait. Ha sok ideges-
kedése adódik a vizsgái miatt, egyen több
édességet. Pénzügyi dolgai miatt ne aggód-
jon, az univerzum, mint mindig, most is a
segítségére siet, ha szükséges.

A legtöbb pozitív energiát mostanában az
otthonában, a párja mellett találja meg. A
Vénusz érzelemmel fûtött napokat ígér, de
nem kell sehova mennie, csak hagyni kell,
hogy a dolgok megtörténjenek maguktól. 

A Jupiternek köszönhetõen kedvezõ hét-
végére számíthat. A szinglik, ha levetkõ-
zik gátlásaikat, önfeledten élvezhetik a
flörtölést. Ha tudja, hogy mit akar, akkor
most elérheti a célját. 

Hogyha sok energiát szeretne begyûjteni,
minél elõbb feküdjön ki a napra napozni.
Azzal azonban sajnos számolnia kell,
hogy utána nem lesz kedve egyhamar be-
vonulni a konyhába fõzni, mosogatni.

Már eleget tett saját élete jobbá tétele érde-
kében, most itt az ideje a lazításnak. Hogy-
ha szereti a finomságokat, tanuljon meg
például fõzni. Hogy túljusson a kezdeti ne-
hézségeken, bátran kérjen segítséget.

Ideje lenne némi pezsgést vinni az életébe. A
csillagok állása szerint a szinglik kedvezõ
hétvégére számíthatnak. Legyen magabiz-
tos, így jobb eséllyel indulhat hódító útra.
Öltözködését lehetõleg ne vigye túlzásba.

Ha meg akar szabadulni a mindennapok
olykor keserû valóságától, kapcsolódjon
ki, és járjon baráti társaságba. Egy ilyen
helyen mindig akad valaki, aki meg tud-
ja nevettetni a többieket. 

Pénzügyi helyzete a hétvégétõl jól ala-
kul. Gyakrabban meghívhatja párját egy
kellemes vendéglõi vacsorára. A kikap-
csolódás mellett még fõzési praktikákkal
is gazdagodhatnak. 

III.21.–IV.19. Kos

IV.20.–V.20. Bika

V.21.–VI.21. Ikrek

VI.22.–VII.22. Rák

VII.23.–VIII.22. Oroszlán

VIII.23.–IX.22. Szûz

IX.23.–X.22. Mérleg

X.23.–XI.22. Skorpió

XI.23.–XII.21. Nyilas

XII.22.–I.20. Bak

I.21.–II.19. Vízöntõ

II.20.–III.20.  Halak
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Idõs néni, bácsi nappali gondo-

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

Újabb és régebbi festményeket,
lakásdíszítõ tárgyakat (porcelán,

kristály, bronzdísz) stb. várárolok.
Érd.: Nagykanizsa, 06-30-332-
8422 (7567K)

Kidobásra szánt hûtõjét, Tv-jét,

mikróját, stb. elszállítom. Tel.: 06-
20-510-2723 (7568K)

65/173/48 éves, hosszú hajú,
munka mellett tanuló nõ keresi
komoly kapcsolatra párját egy
kedves, megbízható, õszinte férfi
személyében. Leveleket: “Állat-
barát” jeligére kérem a Szerkesz-

tõségbe vagy a Pf.: 154-re kérem.
(7569K)

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

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. április 11.14

Dajka tanfolyam indul Nagykani-
zsán 2013. áprilisban (70 ezer Ft
vizsgadíjjal, 2-3 részlet) Tel.:
30/3082571, 30/3112035
Ny.sz.: 05-0219-04

A városi kosárlabda együttesek
számára körmérkõzéses rendszer-
ben szerveztek tornát az elmúlt
hétvégén, így gyakorlatilag nem
maradtak szeretett sportáguk nél-
kül azok, akik a városi kosárlabda
bajnokságban játszottak eddig. A
szervezõk mindenképpen szeret-
nék, ha a sportesemény idõvel ha-
gyományossá válhatna, különös-
képpen annak fényében, hogy az
idõ rövidsége miatt gyorsan sike-
rült tetõ alá hozni a kupát. 

I. Hollywood Nyelviskola Váro-
si Kosárlabda Torna, Nagykanizsa:
1. Kanizsa KK kadét (képünkön),
2. Hollywood Nyelviskola, 3.
Enemy, 4. Batthyány, 5. Andante,
6. Senior Kanizsa KK, 7. Zsig-
mondy Széchenyi SZKI.

Különdíjasok. Legtöbb három-
pontost szerzõ kosaras: Becze Má-
té (Batthyány). Legjobb mezõny-
játékos: Horváth Gergõ (Kanizsa
KK kadét). Legsportszerûbb csa-

pat: Zsigmondy Széchenyi SZKI.
A gyõzteseket, helyezetteket,

különdíjasokat természetesen szá-
mos értékes és kimelt díj várta
szponzori felajánlásból.

VVáárroossii bbaajjnnookkssáágg:: KKaanniizzssaa KKKK ggyyõõzzeelleemm

Budapesti ERDÉRT SE (6.) –
Gejzír-Kanizsa Kft. Varga Trans
Pápa Kanizsa Sörgyár SE (8.) 5:5

Nõi Extra liga asztalitenisz mér-
kõzés, 15. forduló. Budapest.

Eredmények (elöl a hazaiak):
Szebelédi K., Szebelédi É. - Ladá-
nyi, Végh 2:3, Mátrai - Bicsák 3:0,
Szebelédi K. - Végh 1:3, Szebelédi
É. - Ladányi 1:3, Mátrai - Végh 1:3,
Szebelédi É. - Bicsák 3:0, Szebelé-
di K. - Ladányi 3:0, Szebelédi É. -
Végh 1:3, Mátrai - Ladányi 3:1,
Szebelédi K. - Bicsák 3:0

Az õszi idényben a két döntetlen
elérésében nagy szerepet játszó
Tóthné Szász Kinga játékára már
nem számíthattak a kanizsaiak, hi-
szen a sportoló hamarosan anyai
örömök elé néz. Így a másfél év
kihagyás után újra játékra jelent-
kezõ Ladányi Dórát vetették be,
aki az NB I B-ben játszott már há-
rom mérkõzést e szezonban.

Végh Zsuzsannával párosban
nyertek is, majd Szebelédi Évát is le-
gyõzte. Apontszerzéshez aztán szük-
ség volt Végh „szokásos” három

nyert meccsére, amivel a kanizsaiak
harmadik döntetlenjüket szerezték a
bajnokságban. A Statisztika ellen az-
tán az ERDÉRT nyert, így (egyelõre)
az utolsó pozícióból elkerült. AKani-
zsa Sörgyárnak még van mérkõzése
– a Statisztikával...

Jakabfi Imre edzõ: „Az idegen-
beli döntetlen bravúrnak tekinthetõ.
Ladányi remek játékkal tért vissza
az elsõ osztályba, Végh pedig
folytatta veretlenségi sorozatát.”

P.L.

SSeerreegghhaajjttóókk,, ddee llééppéésseellõõnnyybbeenn vvaannnnaakk

Az Ippon Shotokan Egyesület
és a Hölgyklub közösen szerve-
zett bemutatót azon szépszámú
érdeklõdõ részére, akik kíván-
csiak voltak arra, miként véd-
hetnék meg magukat egy esetle-
ges támadás esetén. 

Béres János, a küzdõsport klub ve-
zetõje érdekes, látványos és tanulsá-
gos ismertetõje során olyan informá-
ciókra is felhívta a figyelmet, melyek
ismeretével akár el is kerülhetõ, hogy
célponttá válhassanak a hölgyek.

Az elméleti ismertetés után gya-
korlati bemutató is színesítette a
prezentációt.

P.L.

Önvédelem 
hölgyeknek
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Heat Group Kanizsa VSE (2.)
– Bánki Vízisport Egyesület (7.)
24-11 (6-1, 5-4, 7-3, 6-3)

OB I B (A-csoport) férfi vízilab-
da-mérkõzés, 13. forduló. Nagyka-
nizsa, 50 nézõ. Vezette: Jancsecz,
Tordai.

Kanizsa: Kiss Cs. - Bencz,
Kaszper G. 4, Virt M. 2, Gulyás 3,
Szilvasán 3, Karácsony T. 2. Cse-
re: Müller (kapus), Cserdi 4, Ta-
kács K. 3, Mrvicic 1, Fábry 2, Kis
Zs., Klie. Edzõ: Németh Zsolt.

Az elsõ negyedben semmi ki-
vetnivalót nem találhatott a koráb-
biaknál jóval népesebb közönség a
hazaiak játékában, a második já-
tékrészben viszont az eddig pont
nélkül álló fõvárosiak bevágtak
két gólt, ami picit rontott az össz-
képen, de... Nos, ami azt követõen
jött, az a papírformának maximáli-
san megfelelt, hiszen a kanizsai
együttes alaposan begyújtotta a ra-
kétákat.

Ugyan nem húzták le teljesen kapu-
juk elõtt a rolót, de a harmadik és ne-
gyedik negyedben alaposan megszór-
ták ellenfelüket. Hogy ezt miért tették?
Vajon a zsinórban megszerezhetõ
nyolcadik gyõzelmükért? Vagy azért,
mert csoportjuk elsõségére hajtottak?
Tulajdonképpen mindkettõért (ami
így is van rendjén), de az igazi kurió-
zuma az utóbbi lehetõségnek volt, hi-
szen idõközben úgy alakultak az ered-
mények, hogy a listavezetõ Kecske-
mét vereségével a dél-zalaiak be is ér-
ték a bács-kiskuniakat a tabellán.
Ráadául a KESI-nek már nem volt
több találkozója az alapszakaszban, a
Kanizsa VSE-nek viszont még kettõ
is, ezzel egyértelmûvé vált: ha azokon
akár csak egy pontot is szerez, már
többet gyûjtött, mint a huszonnéggyel
álló „hírös városiak”... Jöhetett hát az
elmaradt találkozó pótlása, melyen...

Heat Group Kanizsa VSE (1.)
– Szegedi Vízipóló Suli (4.) 15-7
(3-1, 3-1, 3-1, 6-4)

OB I B (A-csoport) férfi vízilab-
da-mérkõzés, találkozó a 2. fordu-
lóból. Nagykanizsa, 50 nézõ. Ve-
zette: Marjay, Homonnai.

Kanizsa: Kiss Cs. - Virt M.,
Kaszper G. 1, Karácsony T. 1,
Szilvasán 3, Kéri 1, Kádár 4. Cse-
re: Müller (kapus), Bencz, Cserdi
1, Gulyás 3, Klie, Fábry, Kis Zs. 1.
Edzõ: Németh Zsolt.

Még a második fordulóból el-
maradt találkozóját pótolta a ka-
nizsai és a szegedi gárda a dél-za-
lai városban. A hazaiak játékuk-
kal nyomatékosították, igenis a
felsõházi rájátszásra törnek, s
magabiztosan gyûrték le ellenfe-
lüket. Gyõzelmükkel nem csupán
átvették csoportjukban a vezetést,
de az elsõ helyen is végeztek az
A-csoportban...

Németh Zsolt: „A Cegléd elleni
meccsünktõl függetlenül most már
a felsõházra készülhetünk. Azokra
a találkozókra, melyekre szeret-
tünk volna már a szezon elején
megfogalmazott álmainkban..."

P.L.

FFeellssõõhháázzbbaa mmaassíírroozzttaakk

Nagykanizsai TE 1866-
Horváth Méh (11.) – Futura Mo-
sonmagyaróvári TE (2.) 1-1 (0-1)

NB III Bakony csoport labdarú-
gó-mérkõzés, 18. forduló. Nagy-
kanizsa, 120 nézõ. Vezette: Takács
Ryan Lee (Mészáros P., Magyar
P.). G.: Babati T. (80.); Schma-
tovich (45.)

NTE: Szekeres P. – Schuller,
Cserfõ L., Mavolo, Szép D.
(Lõrincz, 68.) – Kocsis D.
(Petánovics M., 65.) - Szõke Á.,

Mód (Anger, 68.), Cs. Horváth G.,
Babati T. - László R. Vezetõedzõ:
Visnovics László.

A Bakony csoport egyik élcsa-
patát, a Mosonmagyaróvárt fogad-
ták az NTE 1866-Horváth Méh
labdarúgói. A találkozó különle-
gességét az adta, hogy nem az
Olajbányász-sporttelep centerpá-
lyáján, hanem mûfüvesen rendez-
ték a mérkõzést, melyen az elsõ
játékrészben inkább az óváriak
domináltak.

A vendégek egy formás akció vé-
gén szereztek vezetést a 45. percben,
Babati Tamás azonban a 80. minu-
tumban Petánovics Milán kapusról
kipattanó lövése után egalizált. A
döntetlenre mindenképpen rászolgál-
tak a vendéglátók, akik pontjaik szá-
mát eggyel gyarapították – 16-ra –, a
tizenegyedik helyen állnak továbbra
is, ugyanakkor elkönyvelhették sze-
zonbeli elsõ pontosztozkodásukat.

P.L.

NNTTEE:: aa sszzeezzoonn eellssõõ ddöönntteettlleennjjéévveell

Nagykanizsai Izzó SE Junior
(10.) – NIKÉ SE Fonyód (13.)
19-11 (8-6)

NB III Somogy-Zala bajnokság
nõi kézilabda-mérkõzés, 19. for-
duló. Nagykanizsa, 40 nézõ. Ve-
zette: Benkõné Sz. Katalin,
Sebõkné S. Anikó.

Izzó SE: Tóth F. – Lakatos B. 1,
Görcsi K. 4, Tivolt 2, Gáspár E. 5,
Szmodics V. 2, Herman A. 1. Cse-
re: Czmerk, Godinek N. 4, Majo-
ros, Kanizsai H. Edzõ: Ojtó Tamás.

Jelentjük, a kanizsai fiatal nõi
kézilabdázók lassan elkezdik
módszeresen nyerni a közvetlen
riválisok elleni találkozókat, hi-
szen ez már szezonbeli harmadik
sikerük, amivel ugrottak is a tabel-
lán (igaz, sokszor nem ennek kell
az igazi értékmérõnek lenni).

A vendégeket nem segítette a
gyõzelem istennõje sem a nevük-
ben, a dél-zalai együttes pedig
mind inkább összeérik játékban.
Jöhet is a jövõ szombati idegenbeli
Vonyarcvashegy elleni találkozó,
mely együttessel jelenleg azonos
pontszámmal állnak Görcsi Kittiék.

A férfi kézilabdázók NBII-es baj-
nokságában az Izzó SE nem a leg-
jobb szériáját futja, hiszen az utób-
bi fordulók során nem túlzottan jött
ki jól számukra a lépés, mivel
Hõgyésztõl, Szentgotthárdig bezá-
rólag vereségeket könyvelhettek el.

P.L.

Egyre 
meggyõzõbb
kézilabdával

Kanizsai Vadmacskák SE
–MTE-TFSE 53-82 (9-17, 14-17,
14-26, 16-22)

Amatõr nõi NB kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás az 1-8. helyért, 2.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Koncsek, Csabai.

Kanizsa: Hegyi (4), Fuisz V.
(20/3), Olasz A. (8), Jurkó (8),
Jagarics (2). Csere: Nagy D. (7/3),
Oros (4), Horváth E., Kovács K.
Edzõ: Farkas József.

Elsõ számú irányatójuk, Fekete
Csilla nélkül álltak fel a hazaiak és
rosszul is kezdõdött számukra a
mérkõzés, hiszen csak a 7. percben
tudták megszerezni elsõ pontjain-
kat. Innen sikerült ugyan felzárkóz-

niuk 5 pontra, de onnantól a jól do-
bó vendégek elõnye ismét csak nõtt.

Nagyszünet után újabb lendüle-
tet vettek a vendéglátók, tíz ponton
belülre kerültek, de aztán a TFSE
zónavédekezésének ellenszerét
nem találták. A Vadmacskák el-
adott labdáiból szerezte pontjai te-
kintélyes hányadát a fõvárosi
együttes, mely így fokozatosan hú-
zott is el Farkas József tanítványa-
itól. A vendégek magabiztosan, vé-
gig vezetve nyertek úgy, hogy a
meccsen kidomborodott az ellen-
lábas fizikai fölénye is.

Farkas József: „Sérülés miatt
idõvel másik irányítónk, Hegyi Vi-
vien is kiesett, s attól kezdve ez

még inkább érzõdött sajnos táma-
dójátékunk hatékonyságán”

Kanizsai Vadmacskák SE –
Níregyházi Kosársuli 71-76 (29-
20, 10-19, 11-14, 21-23)

Amatõr nõi NB kosárlabda-mér-
kõzés, rájátszás az 1-8. helyért, 3.
forduló. Nagykanizsa, 50 nézõ.
Vezette: Szalai Zs., Németh S.

Kanizsa: Oros (7/3), Jurkó (15),
Fuisz V. (23), Olasz A. (19), Jagarics
(2). Csere: Nagy D. (5/3), Horváth
E., Kovács K. Edzõ: Farkas József.

Eredményesen indították a hazaiak
a találkozót, hiszen a 4. percben már
9-3-ra vezettek Fuisz Viktória pont-
erõs játékával és a csapat teljesítmé-
nye a negyed hátralévõ részében is

kitartott. A második tíz perc nagyobb
részében Olasz Adriána és Oros Lau-
ra pontjaival még tartották magukat a
vendéglátók, de végjátékában már ki
tudott egyenlíteni a Nyíregyháza.

Nagyszünet után fõleg a küzdelem
dominált, mindkét csapat sokat hibá-
zott. Onnan a vendégek kaptak elõbb
lábra és el is léptek öt ponttal a Vad-
macskáktól. Azárásban feljött még Far-
kas József csapata ugyan három pontra,
de fordítani már nem tudott és szoros,
küzdelmes utolsó pillanatokban maradt
alul a nagykanizsai együttes.

Farkas József: „A szimpatikus
vesztes szerepe számomra sem túl
szimpatikus, remélem szerzünk
gyõzelmeket még a bajnokság to-
vábbi szakaszában.”

P.L.

HHaa nneemm lleesszz eennnnyyii hhiiáánnyyzzóójjuukk......
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START Oktatási Kft. (NyT: 20-0193-04, AL: 026)

Nagykanizsa, Arany János u. 8.
Tel.: 0693/325-973, 0630/435-1875
www.startoktatas.eu

SZEMÉLYGÉPKOCSI
tantermi képzés 

Április 20-án 08:00 óra (hétvégi), 
Április 24-én 16:00 óra (gyorsított) 

vagy válaszd e-learning képzésünket
vagy a kettõt együtt!

Árufuvarozó, 
autóbuszvezetõi GKI 

Jelentkezési határidõ: április 30-án 
(szerda) 12:00 óra, vizsga: május 10.

TEHERGÉPKOCSI, kamion, busz
Május 2-án (szerda) 17:00 óra (hétközi)

SEGÉDMOTOROS („AM”) KÉPZÉS 14 ÉVES KORTÓL!

(Az akció a megjelenés napjától április 30-ig tart.)
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