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Kanizsa

Ismét az Erzsébet téren ünne-
pelhetjük a Város Napját. Az áp-
rilis 26-27-én megrendezésre ke-
rülõ két napos fesztiválnak a ta-
valy megújult tér ad helyet –
hangzott el a programokról tar-
tott sajtótájékoztatón.

Magyar Ferenc, a Kanizsa Tu-
rizmusáért Egyesület elnöke töb-
bek között elmondta: fontosnak
tartották, hogy a helyi értékek, a
helyi erõk mindkét napon megje-
lenjenek, akár a színpadi produkci-
ók, a vendéglátás, vagy a gyermek-
programok tekintetében. Ugyan
ideális helyszínnek bizonyult ta-
valy az Eötvös tér, ennek ellenére
idén a városlakóknak tetszõ, és

fesztivál térnek épült Erzsébet teret
választották. A gyerekek számára
lesz kutyabemutató, arcfestés, hen-
nafestés, íjászat. A Város napi ren-
dezvényhez kapcsolódik a Pünkös-
di királyválasztás, a Kanizsa – Ka-
ros futóverseny, amely a Fõ út
Centrál elõtti szakaszától indul.
Továbbá lesz egy Csáktornyától –
Nagykanizsára induló váltó futó-
verseny a Futóklub szervezésében.
A két napos programhoz még szá-
mos egyéb rendezvény kapcsoló-
dik, így például Stamler Lajos élet-
mû kiállítása a Kiskastélyban, vagy
a kanizsai képzõmûvészek kiállítá-
sa a HSMK-ban. 

Ezúttal is tartalmas kikapcsoló-
dás várja a kicsiket és a nagyokat

egyaránt. A kialakításra kerülõ
gyerekliget most is izgalmas perce-
ket ígér. A színpadi programokat
úgy állították össze, hogy minden
korosztály találjon magának ked-
vére valót. A Város Napját 26-án,
pénteken Cseresnyés Péter polgár-
mester nyitja meg. A kanizsai kö-
zönséget többek között az EDDA,
Fenyõ Miklós, Kowalsky meg a
Vega, az Anti Fitness Club, a
Boombatucada, a Nagykanizsai
Fúvószenekar, a Tüttõ János Nóta-
klub, a Dixiland Band Cakovec, a
Kanizsa Big Band, az ORFF, a
Szan-Dia FSC, kangoo- és GAS di-
vatbemutató, Jónás Tamás bûvész,
a Cantilena kórus, a Zalagyöngye

(folytatás a 2. oldalon)

A Katolikus Iskolák Kórusta-
lálkozójára Budakeszirõl, Buda-
pestrõl, Kecskemétrõl, Vácról és
a horvátországi Zadarból érkez-
nek énekesek, akik a házigazda
Piarista Iskola három kórusával
együtt igazi örömzenével aján-
dékozzák meg a kanizsaiakat. 

Április 20-án, szombaton 10
órakor kezdõdik felsõtemplomi

hangversenyük. Délután 16.45-tõl
pedig a Sugár úttól a Fõ utca út-
testjét lepi el a színes, éneklõ soka-
dalom. 17 órától – a fõvédnök,
Cseresnyés Péter polgármester kö-
szöntõje után – az Erzsébet tér ze-
nepavilonjában adnak könnyed
koncertet. Másnap délelõtt három
belvárosi templomban is szolgál-
nak a szentmisén. 9-kor a Jézus
Szívében a budakesziek, szintén 9-

kor a Sugár úti Szent Pompi-
liuszban váci és pesti piarista diá-
kok, 10-tõl pedig a Szent József-
ben a zadari II. János Pál Gimnázi-
um kórusa vesz részt a liturgiában.
Bizonyára nem csak a kanizsaiak
vendégszeretetének hírét viszik
szerte, hanem azt is, muzikális vá-
ros vagyunk. 

Kanizsa
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Ezúton szeretném köszönetemet
kifejezni mindazoknak, akik a
Principális-csatorna áradásakor – a
2013. április 3-tól április 6-ig tartó
idõszakban – segítséget nyújtottak
a védekezésben. Ennek eredmé-
nyeként sikerült a kárenyhítési
munkát rövid idõn belül elvégezni,
a víz további elõretörését megaka-
dályozni. Az árvízveszélyes hely-
zet újra megmutatta, hogy Nagy-
kanizsa polgárai képesek és akar-
nak is összefogni, ha jó ügyrõl, a
városukról van szó. 

Cseresnyés Péter 
polgármester
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KANIZSA LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

Április 19. 18 óra
KRISNA-VÖLGY ÉRTÉKEI - ELÕ-
ADÁS
A elõadás mottója „Filozófia az elmélet,
Kultúra, a gyakorlat”. A programon Krisna-
völgyet szeretnénk bemutatni, diaképekkel,
és mindennapjainkról, gondolkodásunkról
hallhatnak, egy Krisna-völgyi szerzetes elõ-
adásában, aki az élet tapasztalatait osztja
meg a hallgatókkal. A részvétel 700 Ft.
(Adomány jelleggel) Információ: krisnaud-
var108@gmail.com 30/4569076.

Április 22. 17 óra
"A Föld Napja alkalmából"
A TERMÉSZET KÖRNYEZETI
RENDSZEREI, TERMÉSZET-
VÉDELEM
Elõadó: Dr. Fejér László nyugalmazott
egyetemi tanár.

Április 22. 19 óra
Színház - Hevesi bérlet
Woody Allen: NEW YORK-I KOMÉ-
DIA - vígjáték. A Centrál Színház (Bu-
dapest) elõadása. Fõbb szereplõk: Básti
Juli, Nagy-Kálózy Eszter, Rudolf Péter.
Belépõdíj: 3500 Ft.

Április 23. 10 óra
KODÁLY ZOLTÁN KÓRUS-
TALÁLKOZÓ - Szervezõ: Kõrösi
Csoma Sándor Általános Iskola.

Április 24. 15 óra
Világjárók Klubja
HATÁRTALANUL DÉLVIDÉKEN -
a rozgonyis diákok Szerbiában
Elõadó: Jeszenõi Csaba, a Rozgonyi Úti
Általános Iskola igazgatója.

Április 26. 18.15 óra
KANIZSAI KÉPZÕ- ÉS IPARMÛ-
VÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Balogh László, az OKISB
elnöke. Közremûködik: Nagykanizsa
Város Vegyeskara. Vezényel Hajdú Sán-
dor. Megtekinthetõ május 18-ig.

Április 18-19. 16 óra
KANIZSA KULTURÁLIS KINCSEI
TEHETSÉGKUTATÓ DÖNTÕJE
További részletes információ: Dobri Noé-
mi 30/894-2604. Belépõdíj: 300 Ft.

Április 19. 20 óra (kapunyitás)
21 óra CARBONFOOLS LEMEZBE-
MUTATÓ KONCERT
Belépõdíj: elõvételben 1300 Ft, a hely-
színen: 1800 Ft.

Április 20. 14 óra
A NÉPI KULTÚRA NAPJA
(HAGYOMÁNYÕRZÕ CSOPORTOK 
TALÁLKOZÓJA). Szervezõ: Kanizsai
Kulturális Központ és a Csillag Citera
Együttes baráti köre. Belépõdíj: 300 Ft.

Április 20. 17 óra
NEMZETKÖZI KÓRUSTALÁLKO-
ZÓ 2. NAPJA
Szervezõ: Piarista Általános Iskola és
Gimnázium. 

Április 19. 18 óra
TÁNCHÁZ
Felcsíki táncok. A táncokat tanítja: Már-
ton Sándor. Belépõdíj: 500 Ft.

(folytatás a címlapról)
... és a Kanizsa Néptáncegyüttes

szórakoztatja. Különleges, közös
produkcióval készül erre az alka-
lomra a Loud and Black zenekar, a
Strém Kálmán Ifjúsági Együttes és
Nagykanizsa Város Vegyeskara.
Péntek délelõtt az iskolák és óvo-
dák csoportjaié a színpad. És hogy
senki ne maradjon éhesen, az étkek
utcája minden igényt kielégítõ vá-
lasztékot nyújt a fesztiválozóknak.
A megszokott kísérõprogramok is
színesítik a két nap eseményeit:
mindenkit vár a kézmûvesek utcá-
ja, a boksz bemutató, autó kiállítás
és a kisvonat. A szombati nap prog-
ramja délelõtt 10 órakor látványos
felvonulással kezdõdik, este 21.30

órakor zenés tûzijátékra kerül sor, s
ha az idõjárás engedi, utcabállal
búcsúztathatjuk az idei Város nap-
ját a Crossroads együttes zenéjére.

Cseresnyés Péter polgármester
az elmondottakat kiegészítve
örömmel jegyezte meg, a hagyo-
mányteremtõ céllal tavaly megva-
lósult elképzelés idén folytatódik.
Tehát egy olyan civil szervezet
számára sikerült biztosítani a szer-
vezés lehetõséget, amely kanizsai
tagokból áll, olyan emberekbõl,
akik a szabad idejüket feláldozva
vállalták a szervezõmunkát. Ta-
valy már bizonyítottak a hangula-
tos, változatos, és sokak érdeklõ-
dését kiváltó rendezvénysorozat-
tal. Ugyan többen féltették a Fõ tér

környezetét, szépségét, tisztaságát,
de a tér azért készült, hogy itt ün-
nepeljen a város lakossága – hang-
súlyozta a polgármester. Elmond-
ta, személy szerint is örül annak,
hogy a szervezõk az Eötvös tér he-
lyett az Erzsébet teret választották,
annak ellenére, hogy a lakosság
mindennapi pihenését is szolgálja
a tér. A költségeket 7 millió forint-
tal támogatja a város, a további ki-
adásokhoz azonban a szponzorok
támogatását kell megnyernie az
egyesületnek. Az eseményekrõl az
egyesület www.kanizsaturiz-
musaert.hu új honlapján folyama-
tosan lehet tájékozódni.  

B.E.

Két éven belül több mint ne-
gyedével bõvül a nagykanizsai
ipari parkban foglalkoztatottak
száma, köszönhetõen annak,
hogy helyi kisebb cégek mellett
nemzetközi vállalatok is jelentõs
nagyságrendû fejlesztésekbe
kezdtek – tájékoztatta a Nagy-
kanizsa Vagyongazdálkodási és
Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója
az MTI-t.

Kámán László elmondta: 2015
végéig közel 5 milliárd forintos
beruházás valósul meg az M7-es
autópálya mellett fekvõ ipari park-
ban, s ez idõ alatt a jelenlegi 1150
foglalkoztatott létszáma további
300-zal emelkedik.

Már elkezdõdött a próbaüzem az
olasz tulajdonú DAB Production
Hungary Kft. újonnan épült 5 ezer
négyzetméteres vízszivattyúgyárá-
ban, ahol kezdetben 50 embert fog-
lalkoztatnak. A két és fél hektáros
területet tavaly megvásárló cég
mintegy egymilliárd forintos beru-
házását a tervek szerint két év alatt
még két ütemben a háromszorosára
bõvíti és 140-re növeli a dolgozók
létszámát.

Szintén nemrég költözött be az
ülõgarnitúrákat gyártó, magyar tu-
lajdonú Extra Leder Line Kft. a
320 millió forintos költséggel
épült új üzemcsarnokába. A fran-
cia Ruget Kft. az eddigi 170 dol-
gozó mellé újabb 33 alkalmazott
felvételét tervezi, a cég profiljához
illeszkedõen fémmegmunkáláshoz
értõ szakembereket keres. A vízke-
zelési berendezések gyártásával
foglalkozó magyar Hidrofilt Kft.
pedig másfél hektáron 300 millió
forintos beruházással bõvíti meg-
lévõ telephelyét – jelezte a vezér-
igazgató.

Kámán László azt is elmondta:
az utóbbi hónapokban jelentõsen
nõtt az érdeklõdés és a telekel-
adás is az ipari parkban, 2-3 ezer
négyzetméteres területeket elsõ-
sorban kisebb helyi vállalkozá-
sok vásároltak, de idén már 4
olyan ingatlant is értékesítettek,
amelyek egyenként 3 ezer négy-
zetméternél nagyobbak. Az újon-
nan jelentkezõ cégek vízkezelés-
sel és fémmegmunkálással fog-
lalkozó társaságok, egy cég pe-
dig befektetési céllal épít csarno-
kot.

A vezérigazgató úgy látja: az ör-
vendetes bõvülés egyik oka, hogy az
Új Széchenyi Terv jóvoltából jelen-
tõs telephelyfejlesztõ támogatáshoz
juthatnak a vállalkozások, a másik
pedig a Nagykanizsa önkormányzata
által kínált munkahelyteremtõ támo-
gatás és telekárkedvezmény. Az 50
fõnél kisebb létszámú cégek szemé-
lyenként 500 ezer, az ennél nagyob-
bak 400 ezer forintos támogatást igé-
nyelhetnek a foglalkoztatás bõvítésé-
re. A telekárból pedig a beruházás ér-
téke és a foglalkoztatottak száma
alapján 50-60 százalékos kedvez-
ményt is kaphatnak a befektetõk.

A nagykanizsai ipari park teljes
területe 153 hektár, amelybõl már
csak 20 hektár a szabad földterü-
let, ebbõl 12 hektárra vonatkozóan
idén szeretnék elkészíteni a köz-
mûfejlesztési terveket. Továbbra is
mutatkozik érdeklõdés például
osztrák és francia cégek részérõl,
de arra is számítanak, hogy az
újonnan érkezett olasz szivattyú-
gyár sikeres letelepedése még
újabb befektetõket is hozhat – tet-
te hozzá Kámán László.

MTI - Kanizsa

TTööbbbb mmiinntt nneeggyyeeddéévveell nnõõ aa kkaanniizzssaaii
iippaarrii ppaarrkkbbaann ddoollggoozzóókk sszzáámmaa
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Kazanlak város helyhatósá-
gának tizennégy fõs küldöttsége
érkezett Nagykanizsára. Bulgá-
riai testvérvárosunk három év-
vel ezelõtt pályázott a „Kazan-
lak város helyhatóságának kor-
szerû humánerõforrás gazdál-
kodása” címû EU-s finanszíro-
zású projektre, melynek célja
egy tapasztalatcserére épülõ
képzés volt a bolgár köztisztvi-
selõk számára. 

A kanizsai közgyûlés már akkor
kifejezte egyetértését, hogy part-
nerként részt vesz a programban. 

A Kazanlakból érkezett vendé-
gek – a város alpolgármestere,
jegyzõje, valamint osztályvezetõk,
kiegészülve a városhoz csatolt két
település polgármesterével, továb-
bá olyan magáncégek képviselõi-
vel, akik pályázati feladatokat lát-
nak el az önkormányzat megbízá-
sából – délelõttönként szakmai
programokon vettek részt, míg
délutánonként intézmények mûkö-
désével ismerkedtek.

Az egyhetes programot a sikeres
pályázatuknak köszönhetõen az
EU finanszírozta.

Városunk önkormányzata ün-
nepélyes keretek között köszön-
tötte a 2012-ben kiemelkedõ
eredményeket elért sportolóit a
Hevesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban.

Wass Albert gondolatait felidézve
Cseresnyés Péter polgármester be-
vezetõjében kiemelte, hit, munka és

áldozat nélkül eredmény sincs, egy-
ben reményét fejezte ki, hogy a ki-
tüntetésre érdemesnek tartott nagy-
kanizsai fiatalok még hosszú évekig
szereznek örömet családjuknak,
edzõiknek, egyben szûkebb pátriá-
juknak.

Városunk polgármestere beveze-
tõjében továbbá elmondta, Nagy-
kanizsa sporttámogatási koncepci-
ója kapcsán mindig felmerül, vajon
az adott esztendõre jutó anyagi for-
rásokat egy, illetve néhány sportág-
ra, sportolóra koncentrálják, vagy
inkább minél több fiatal sportolói
tevékenységéhez járuljanak hozzá.
Nos, utóbbi elgondolás mellett
döntöttek, így számos szép és re-
mek versenyzõi sikernek lehet gra-
tulálni. 

A ünnepélyes összejövetelen 22
sportágban, jegyzett eredményeket
elért sportolókat, valamint testneve-
lõiket, edzõiket szólították színpad-
ra, hogy átvehessék elismerõ okle-
veleiket. Számszerûleg közel 200
versenyzõ és felkészítõje kapott dí-
jat, így példának okáért – persze a
teljesség igénye nélkül – a tavalyi
felnõtt ökölvívó országos bajnoksá-
gon bronzérmes Orbán Gábortól a
korosztályos úszó Európa-bajnok-
ságon váltóban ötödik Abay Nemes
Annáig tartott az jobbnál-jobb telje-
sítménnyel kirukkolók sora.

Kanizsa Kulturális Kincsei cím-
mel tehetségkutató versenyt hirde-
tett a Kanizsai Kulturális Központ.

A kétnapos, április 18-19-én tar-
tandó talentum-rangadónak a
Medgyaszay Ház ad otthont. 

A program részleteirõl sajtótá-
jékoztatón számolt be Farkas Ti-
bor, a KKK igazgatója és Dobri
Noémi, a rendezvény fõszervezõ-
je.  Elmondták: ezúttal a 10-18
éves korcsoportba tartozó általá-
nos- és középiskolás diákok mu-
tatják meg – nagyközönség elõtt
–, hogy miben tûnnek ki társaik
közül. Legyen az próza, ének, ze-
ne, tánc – a cél, hogy felkarolják
a helyi tehetségeket – hangsú-
lyozták a szervezõk, ahogy azt is,
hogy mintegy negyvennyolc ne-
vezés érkezett az iskolákból, akik
a szakmai zsûri elõtt megmutat-
nák, miben tehetségesek. Tiborcz
Iván az ének, Tóthné Hegedûs
Erzsébet a próza, Lekszikov Csa-
ba a tánc kategória legjobbjait ér-
tékeli.

A legszínpadképesebb produk-
ciót az április 26-27-én tartandó
Város Napján a nagyközönség is
megtekintheti. A Kanizsa Kultu-
rális Kincsei Tehetségkutató Ver-
seny a jövõben is folytatódik:
májusban az öt-tíz évesek, szep-
temberben a felnõttek, november-
ben a nyugdíjasok mutatják meg,
miben a legjobbak. A nyilvános
debütáláshoz ötleteket, tippeket
meríthetnek az érdeklõdõk április
16-án, a Csillagok (b)ékessége
programsorozat vendégétõl, Ge-
rendai Károlytól, aki sok nívós
magyarországi fesztivál szerve-
zõje. 

Ismét átadták Kanizsai Sze-
rencsepatkó elismerést azok-
nak, akik a Kanizsai Múzeu-
mért Alapítvány tevékenységét
és céljait kiemelkedõen támo-
gatták. A díjat Zalaerdõ Zrt.
képviselõje és Schmidt Istvánné
saját kezûleg szegezte fel a mú-
zeum kapujára. 

A 2013. évi Patkó-díjat a
Zalaerdõ Zrt. és Schmidt István-
né vehette át, aki a Szent Lujzát
ábrázoló díszes templomüveg
helyreállításához és egyéb mú-
zeumi ötletek megvalósításához
nyújtott segítséget. A zrt. pedig a
patkófal megvalósítását anyagi
és egyéb segítséggel támogatta.

Ezen kívül a Gyuri bíró projekt
is elindult, melynek keretében a
múzeumi nyitvatartási napokon
11 órakor a Fõ úti épület ablaka
kinyílik és Gyuri bíró – mely
Cser György élethû mása – el-
mondja a múzeum aktuális prog-
ramjait. A program kísérleti jel-
leggel mûködik egy hónapig, ezt
követõen dönt az alapítvány a to-
vábbfejlesztés lehetõségeirõl. 

KKöösszzöönnttööttttéékk aa vváárrooss
lleeggeerreeddmméénnyyeesseebbbb
ssppoorrttoollóóiitt

TTaappaasszzttaallaattccsseerréénn
KKaazzaannllaakkbbóóll

AA tteehheettssééggeekk 
ffeellkkaarroolláássaa aa ccééll

ÁÁttaaddttáákk aazz iiddeeii 
PPaattkkóó-ddííjjaakkaatt
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– Reményeink szerint ez az újí-
tás, a múzeummal és a patkófallal
szerves egységet képezve, idegen-
forgalmi színfoltja lesz a váro-
sunknak – hangsúlyozta dr. Polay
József, a kuratórium elnöke.

A történet szerint Kanizsa utol-
só török basája, Musztafa 323 év-
vel ezelõtt, a vár átadása elõtti éj-
szakán összegyûjtött kincseit el-
ásta, és a betemetett gödörre lo-
vának vérét csorgatta. A kanizsai-
ak viharos éjszakákon többször
hallani vélték, amint Musztafa lo-
vával vágtat a réten át. Az ezt kö-
vetõ napokon pedig patkókra
bukkantak a Várréten, melyek ál-
talában szerencsét hoztak a meg-
találóiknak. A történet a Halis ál-
tal gyûjtött anyagban szerepel.

Immáron tizenharmadik al-
kalommal rendezték meg a
Nemzetközi Óvodapedagógiai
Konferenciát a Medgyaszay
Házban. A Központi Rózsa
Óvoda Attila Óvoda és az ön-
kormányzat közös szervezésû
rendezvényének témája a jövõ
nemzedékének környezettuda-
tosságra való nevelése volt.

– Tizenhárom éve egy hagyo-
mányt indított el az Attila Óvoda,
amikor még önálló intézmény-
ként megszervezte ezt az értékes
rendezvényt. Azóta, öt éve egy
nagy egységbe olvadt bele, de

mindegyik tagóvoda megtartotta
sajátos arculatát, értékrendjét –
köszöntötte a megjelenteket Böjti
Istvánné, a Nagykanizsa Közpon-
ti Rózsa Óvoda intézményvezetõ-
je az Attila Óvoda csemetéinek
tavaszváró mûsorát követõen. 

Ezt követõen Benedek Miklós
környezet- és klímavédelmi koor-
dinátor méltatta és hangsúlyozta
az óvodákban történõ környezet-
tudatosságra való nevelés fontos-
ságát, mely megalapozza a gyer-
mekek és felnõttek azon attitûdje-
it, amelyek sajnos a mai társada-
lom tagjainak nagy részébõl hiá-
nyoznak.

Kovács Jánosné, a Nagykani-
zsa Központi Rózsa Óvoda Attila
Óvoda tagóvoda-vezetõje a téma
fontosságát és aktualitását hang-
súlyozta, hiszen a környezettuda-
tosságra, a környezet tiszteletére
való nevelést nem lehet elég ko-
rán elkezdeni. A jövõnk nagymér-
tékben attól függ, hogy milyen

környezettudatos szemléletet,
hozzáállást, viszonyulást tudunk
átadni a fiataloknak. Ahogy el-
mondta, a gyerekeket már a böl-
csõdékben, óvodákban rászoktat-
ják arra, hogy a szemetet szelek-
tíven gyûjtsék, takarékoskodja-

nak az energiával, gyûjtsék össze
a csapadékvizet. Ez a korosztály
az életkoránál és az egyéni sajá-
tosságainál fogva rendkívül fogé-
kony, a szemléletük még könnyen
formálható. 

A konferencia és így a szakmai
elõadások célja többek között az
volt, hogy ezeket a példákat, gya-
korlatokat egymásnak átadják az
intézmények. Határon túlról,
Kovásznáról és Puchheimbõl is
érkeztek vendégek. Kiskezekben a
nagyvilág jövõje címmel Kornelia
Sommer, míg Vendég vagy a vi-
lágban és ez a világ szép vendég-
fogadó elnevezéssel a kovásznai
Gergely Kovács Katalin és Ördög
Rozália Edit tartották meg elõadá-
sukat. Kovács Lászlóné, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium Szakkép-
zési osztályának vezetõ fõtanácso-
sa a zöld óvoda mûködését mutat-
ta be. Ezt követõen az óvodák
képviselõi városunk két intézmé-
nyének a környezeti nevelés terü-
letén elvégzett mintaadó pedagó-
giai gyakorlatát jellemezték.

Koszorúzási ünnepséggel vet-
te kezdetét a Vidékfejlesztési
Minisztérium fõvédnökségével,
a ZALAERDÕ Zrt., a Zala Me-
gyei Pedagógiai Intézet és a
Kaán Károly Környezetvédelmi
Egyesület támogatásával és

együttmûködésével lezajlott
XXI. Kaán Károly Országos
Természet- és Környezetismere-
ti Verseny megyei fordulója.

A megjelenteket Benedek Mik-
lós, az egyesület elnöke köszön-
tötte a nagy magyar erdészpoliti-
kus, városunk szülötte, Kaán
Károly emlékére a Múzeum téren
felállított emlékmûnél, majd a
Zrínyi Miklós – Bolyai János Ál-
talános Iskola Zrínyi tagintézmé-
nyének diákjai koszorút helyez-
tek el a szobor talapzatánál. A
verseny célja az volt, hogy a kü-
lönbözõ iskolatípusokban tanuló
5-6. osztályos gyerekeknek lehe-
tõséget biztosítson környezetük
önálló megfigyelésére, a terep-
munka gyakorlására, a kutató-
módszerek önálló alkalmazására,
kiselõadásban mondanivalójuk
kifejtésére. A verseny témái a 4-
5-6. évfolyamon feldolgozott tan-
anyaghoz kapcsolódtak: termé-
szet- és környezetismereti, bioló-
giai, földrajzi alapismeretek,
vizsgálatok, kibõvítve a lakóhelyi
környezet élõvilágának bemuta-
tásával. Az ott végzett megfigye-
lésekkel, a verseny keretében
szervezett terepgyakorlat tapasz-
talataival, a Balaton-felvidéki és
az Õrségi Nemzeti Park alapvetõ
ismeretével. A Zrínyi tagintéz-
ményben megrendezett verseny
eredménye: 5. osztályos kategóri-
ában 1. Révész Natália (Zrínyi-
Bolyai iskola); 6. osztályos kate-
góriában: 1. Horváth Georgina
(Teskánd). Az országos döntõben
Révész Natália képviseli Zala
megyét.

IInnnnoovváácciióó aa jjöövvõõéérrtt

A tudományos -és gazdasági élet-
ben is alkalmazható innovatív lehe-
tõségeket vette górcsõ alá a Nagyka-
nizsai Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében megtartott konferen-
cia. A megjelentek szakmai elõadá-
sokból tájékozódhattak a verseny-
képesség növelésének különbözõ
módszereirõl és az ehhez kapcsoló-
dó legújabb pályázatokról. 

A szervezõ intézmény részérõl 
(folytatás a 6. oldalon)
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KKöörrnnyyeezzeettttuuddaattooss
nneevveellééss aazz óóvvooddáábbaann

TTeerrmméésszzeett- ééss
KKöörrnnyyeezzeettiissmmeerreettii
VVeerrsseennyy KKaaáánn KKáárroollyy
eemmlléékkéérree
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(folytatás az 5. oldalról)

...dr. Polay József üdvözölte a
rendezvényen résztvevõket, Oláh
György, magyar származású No-
bel-díjas tudós gondolataival, mi-
szerint a 21. században mindenki
életét döntõen befolyásolja majd
mindaz, amit az emberi találékony-
ság feltalálni, majd megújítani ké-
pes. Kapcsolódik ez az innováció
fogalmához, a konferencia alap-
gondolatához is, ami a jövõbe vetett
hitet jelenti – szögezte le szavaiban
az Iparkamara elnöke. Ahogy azt is,
hogy csakis elképzelésbõl, majd
kreativitásból eredeztethetõ maga
az újdonságnövelés. A nehéz gaz-
dasági körülmények között innová-
cióval életképesek maradhatnak
vállalkozások, és kiutat találhatnak
akár a válságból is. Azonban – mint
dr. Polay József kihangsúlyozta –
mindehhez nem elég egy jó ötlet,
fontos, hogy az elképzeléseket a
gyakorlatba is átültessék. A szemlé-

letváltás fontosságáról is szót ejtett
beszédében a NAKKIK vezetõje,
melyhez az Iparkamara szakmai se-
gítséget is tud nyújtani, ám a vállal-
kozók sok esetben ezzel nincsenek
is tisztában. 

A konferencia célja tehát az in-
nováció népszerûsítése, elterjesz-
tése és a vállalkozók megfelelõ in-
formációval történõ ellátása. A fi-
atal generáció viszont nyitottabb
az újításokra, és arra, hogy alkal-
mazza az elméleti nóvumokat. Ez-
zel egyetértésben kezdte köszön-
tõjét Cseresnyés Péter országgyû-
lési képviselõ, városunk polgár-
mestere is. Hozzátéve, hogy a ma-
gyar népre amúgy is jellemzõ a
kreatív gondolkodásmód. Minder-
re bizonyosságot ad, ha visszate-
kintünk az elmúlt évtizedekre: sok
felfedezés, találmány kötõdik
honfitársainkhoz. Ez jelent kiutat
akkor is, amikor a gazdasági élet
adandó nehézségeivel kell meg-
küzdenünk. Meg kell látni a lehe-
tõségeket az országban és Nagy-
kanizsán is – hívta fel a jelenlévõk
figyelmét a városvezetõ. Alátá-
masztva a mondottakat Cseres-
nyés Péter tények tekintetében is-
mertette Magyarország helyzetét,
a világ számos – mintegy 50, leg-
innovatívabb országával – párhu-

zamosan. Elmondta: nemzetünk a
26. elõkelõ helyet foglalja el, ami
okot ad arra, hogy optimistán te-
kintsünk a jövõbe.  Az innováció-
ra tehát – mint az eredmények tük-
rözik – sokat fordít anyagilag az
ország. Tehát van mire építkezni,
alapozni, amikor az elkövetkezen-
dõ éveket nézzük – ismerte el vá-
rosunk elsõ embere, hozzátéve
azt, hogy helyileg is új kitörési
pontokat kell találni. Az egyik
ilyen terület a Pannon Egyetem és
Nagykanizsa közt még 2008-ban
kezdõdött együttmûködés, ami
idõvel egyre jobban kinõtte ma-
gát, a másik pedig, amikor uniós
támogatásokért pályázunk, hiszen
nekünk kell kitalálni, miért fo-
lyamodunk anyagi finanszírozá-
sért –  zárta beszédét Cseresnyés
Péter, átadva a szót a tudományos
életben ismert szakértõknek, dr.
Török Ádám akadémikusnak, aki a
versenyképesség javításáról alko-
tott nézeteit is  megosztotta a hall-
gatósággal és dr. Birkner Zoltán
kampuszigazgatónak, aki az inno-
váció közérthetõségérõl szólt. 

Mindennek gyakorlati megvaló-
sításáról Kalcsu Zoltán innovációs
menedzser tartott elõadást, Ferinc
Vince pedig a pályázati lehetõsé-
geket vázolta. 

FFööllddsszzaagg eezzüüssttbbeenn

„Zala megye avatott krónikásá-
nak”, Kotnyek Istvánnak, termé-
szeti szépségeket fekete-fehérben
láttató fényképeiben gyönyörköd-
hetnek április végéig az érdeklõ-
dõk. A nagykanizsai fotómûvész
mintegy 60 lencsevégre kapott pil-
lanata a falusi lét, a vidéki táj
„földszagú” csodáit hozta el a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Központ
Õsze András galériájába.

Részletekben rejlõ egységes egész
– e gondolat jellemzi leginkább a hol
melankóliát, hol pedig boldogságot
visszatükrözõ fényképeket, melyek
mondanivalója – egyenként, és a tel-
jes tárlat anyagában is – ugyanazt su-

gallja: megyénket bejárván, akár a
legeldugottabb helyeken is valósá-
gos csodák tárulhatnak elénk. Le-
gyen az egy táj, egy famatuzsálem
vagy egy elhagyott ház és borospin-
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Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet Nagyka-
nizsa Megyei Jogú Város Jegyzõ munkakör betöltésére

Fõ feladatok:
A vonatkozó jogszabályokban (különös tekintettel a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény és a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõk-
re vonatkozó törvény (Kttv.) szabályozására), valamint Nagykanizsa Megyei Jo-
gú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatában a me-
gyei jogú város jegyzõjének feladat-, és hatáskörébe tartozó feladatok ellátása.

A munkavégzés helye: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. 

A kinevezés teljes munkaidõben, határozatlan idõre szól, hat hónap próbaidõ ki-
kötésével. A munkakör a pályázat elbírálását követõen tölthetõ be.

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen
elõélet,  igazgatásszervezõi vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés
vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazga-
tási szakvizsga, vagy az  OKV elnöksége által a teljes körûen közigazgatási
jellegûnek minõsített tudományos fokozat alapján adott mentesítés (ennek hi-
ányában a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a kinevezéstõl szá-
mított egy éven belül azt megszerzi), legalább kétévi közigazgatási gyakor-
lat.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
- a pályázó aláírt önéletrajza (www.nagykanizsa.hu / E-ügyintézés / Letölthetõ
nyomtatványok / Titkárság mappában található Önéletrajz minta szerint) a pályá-
zó eddigi szakmai tevékenységének részletes bemutatásával,
- a pályázónak a munkakör ellátására vonatkozó szakmai és vezetõi elképzelései,
- három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza
azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vo-
natkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyít-
ványt  kérelmezte),
- a feltételként elõírt iskolai végzettséget, szakképesítést, jogi vagy közigazgatá-
si szakvizsgát illetve a mentesítést tanúsító okiratok másolata (szakvizsga hiányá-
ban a megszerzésére vonatkozó nyilatkozat),
- a kétévi közigazgatási gyakorlat (Kttv.6.§ 16. pont) hitelt érdemlõ igazolása,
- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatai, hogy 
- nem áll cselekvõképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
- kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt államigazga-
tási szervnél nem alkalmazható,
- a 2007. évi CLII tv. szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja,
- hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljá-
rással  összefüggõ kezeléséhez, a döntéshozó részérõl a pályázati eljárásban
résztvevõk általi megismeréséhez.
A pályázat benyújtási határidejének leteltét követõen a pályázati eljárásban - az
erkölcsi bizonyítvány kivételével - hiánypótlásra nincs lehetõség.  
Az érvényes erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát legkésõbb a személyes meg-
hallgatáskor be kell nyújtani.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl
szóló törvény vonatkozó szabályozása, a hivatal Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzata és a hivatali Közszolgálati Szabályzata alapján kerül sor. 

A pályázatokat Cseresnyés Péter polgármesternek címezve (Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) kell be-
nyújtani zárt borítékban, "Jegyzõi pályázat" felirattal. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. május 3.

A döntést megelõzõen - külsõs szakértõ közremûködésével - vezetõi képességfel-
mérésre kerülhet sor, amelyen a pályázók részvétele önkéntes. A döntést megelõ-
zõen a beérkezett pályázatokat elõkészítõ bizottság - a pályázók személyes meg-
hallgatásával - véleményezi. A pályázatok elbírálására a benyújtási határidõ lejár-
tát követõ 30 napon belül kerül sor. A pályáztató a pályázókat írásban értesíti a
döntésrõl. A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredményte-
lennek nyilvánítsa.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Cseresnyés Péter polgár-
mestertõl személyesen vagy telefonon (06-20-849-2301) kérhetõ. 
A pályázati hirdetmény közzétéve a Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes ol-
dalán. (Elérhetõ: www.kozigallas.gov.hu, www.kszk.gov.hu vagy
www.nki.gov.hu Közszolgálati állásportál)  

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - jjeeggyyzzõõ

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási
Intézménye a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tör-
vény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Központi Ügyelet - ápoló munkakör
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ. A munkavégzés helye: Za-
la megye, 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2-8. A munkakörbe tartozó, illetve a
vezetõi megbízással járó lényeges feladatok: háziorvosi ügyeleti ellátás során
ápolói tevékenységek végzése. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapí-
tására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: szakképesí-
tés: ápoló (OKJ)/ körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/ felnõtt szakápo-
ló/mentõápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentõtiszt, büntetlen
elõélet, 18. életév betöltése, cselekvõképesség, magyar állampolgárság, vagy kü-
lön jogszabály szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ, illetve
bevándorolt, vagy letelepedett jogállás, orvosi alkalmasság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképes szakmai ön-
életrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, mûködési engedély, ka-
marai tagság igazolása, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak keze-
léséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör legkorábban 2013. jú-
nius 1. napjától tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május
6. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Stimeczné Dr. György
Bernadette intézményvezetõ nyújt a 20/323-5925 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak az Egészség-
ügyi Alapellátási Intézmény címére történõ megküldésével (8800 Nagykani-
zsa,Petõfi u. 5.) vagy elektronikus úton Stimeczné Dr. György Bernadette - intéz-
ményvezetõ részére az alapellatas@nagykanizsa.hu E-mail címen keresztül,
vagy személyesen: Stimeczné Dr. György Bernadette - intézményvezetõ, Zala
megye, 8800 Nagykanizsa, Petõfi u. 5. A pályázat elbírálásának határideje: 2013.
május 15. A pályázati kiírás további közzétételének helye: Nagykanizsa város
honlapja, Kanizsa Lokálpatrióta Hetilap.

ÁÁlllláássppáállyyáázzaatt - ááppoollóó

ce. Azonban mindehhez elengedhe-
tetlen, hogy feltérképezzük Zalát, s
olyan „mindent látó és láttató” sze-
münk legyen, mint Kotnyek István-
nak. A fotó- és festõmûvész, filmes
pénteken nyílt kiállítása tekinthetõ
mérföldkõnek is, hiszen utoljára 10
éve volt tárlata a HSMK-ban. Az el-
múlt évtized alatt viszont számos
olyan fényképet készített az alkotó,
melyek fajsúlyos mondanivalója
megér egy tárlatot – szólt az ünnepé-
lyes kiállítás-megnyitón Zóka Gyula.
A zalaegerszegi fotográfus beszédé-
ben közelképet adott pályatársa éle-
térõl, pályafutásáról. Elmondta, Kot-
nyek István sokszínû alkotói habitu-
sa kiteljesedik minden mûvészeti ág-
ban. Rávilágítva a fotózásra, kihang-
súlyozta: a különleges látásmód mel-
lett valódi szaktudásról árulkodnak a
kiállított felvételek, amik – mellõzve
a digitalizációt – kézzel nagyított for-
mában mutatják a „kicsit alig látható,
változó életet”. Záró gondolataiban
Zóka Gyula a tárlat igazi értelmét,
mondanivalóját emelte ki: minden
megújulhat, amit elnyelt az idõ, ha
Kotnyek István örökíti meg.

SSzzíínneekk,, ffoorrmmáákk,, ffeellüülleetteekk

„A rajzolás minden ábrázolás lelke
és formája.” E gondolat jegyében

nyílt Színek, formák, felületek cím-
mel kiállítás a Zrínyi Miklós-Bo-
lyai János Általános Iskola Bolyai
tagintézményének galériájában. 

A tárlaton az intézmény 7.b osz-
tályos diákjainak rajzórákon készí-
tett munkái tekinthetõk meg, tanú-
bizonyságot adva arról, hogy az is-
kolában a képzõmûvészeti oktatás
szerves részét képezi a tantervnek.
Batikolt, krepp és vízfestékkel ké-
szített képek láttatják az évszakok-
tól függõen változó tájat, élõvilá-
got, vagy épp lakókörnyezetet,
melyek valóban a gyermeki lélek
legbensõbb érzésvilágát tükrözik –
szólt köszöntõjében Szekeresné
Sztankovics Andrea pedagógus,
közelképet adva beszédében arról,
hogy a felsõ tagozatos tanulók
szívbõl, szeretettel rajzolnak.
Munkáik pedig színek, formák ka-
valkádját tárják a nagyközönség
elé – hangsúlyozta ki tanártársával
egyetértésben Paszternákné Nagy
Ágnes az ünnepélyes tárlatnyitón,
a diákok költészet napjához kap-
csolódó mûsorát megelõzõen. A
gyermekek munkáiban oktatási
napokon gyönyörködhetnek az ér-
deklõdõk. 

B.E. - P.L. - Sz.Zs. - V.M.
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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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1. Ady u. 3.
38 m2 üzlet, 1.500 Ft/m2/hó + ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó + ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
04.22. 9.00 - 9.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. 04.24. 8 óra 30. Meg-
jegyzés: volt Fresh-Top Bt.

2. Ady u. 12. 
200 m2 üzlet, 1.200 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.524 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
04.22. 8.30  - 9.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 8 óra 40. Meg-
jegyzés: volt patika.

3. Bartók B. u. 8.
129 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.00 - 9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013.04.24. 8 óra 50. Megjegyzés:
volt kisposta.

4. Csengery u. 4. 
87 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
8.00 - 8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 9 óra. Megjegyzés:
volt OTP Garancia Biztosító iroda.

5. Csengery u. 6.
93 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:    100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
8.00 - 8.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. 04.24. 9 óra 10. Megjegy-
zés: volt Two Big Brothers.

6. Deák tér 13 - Kölcsey u. 2.
36 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:  100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.00 - 9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 9 óra 20. Megjegy-
zés: volt mobiltelefon javítási üzlet.

7. Erzsébet tér 1.
82 m2 üzlet, 1.800 Ft/m2/hó+ÁFA = 2.286 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:     100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
10.00 - 10.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 9 óra 30. Megjegy-
zés: volt ékszer bolt.

8. Erzsébet tér 10.
76 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013.
04.22. 8.00 - 8.30. A versenytárgyalás ideje : 2013. 04.24. 9 óra 40. Meg-
jegyzés: volt festékbolt.

9. Erzsébet tér 20.
59 m2 üzlet, 1.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.00 - 9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 9 óra 50. Megjegy-
zés: volt ajándék bolt.

10. Erzsébet tér 20.
90 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.270 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.00 - 9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 10 óra. Megjegyzés:
volt iroda.

11. Fõ u. 8.
63 m2 üzlet, 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ 2013. 04.22. 9.30 -

10.00. Aversenytárgyalás ideje 2013. 04.24. 10 óra 10. Megjegyzés: volt kávézó.

12. Fõ u. 8.
114 m2 üzlet, 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:   100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.30 - 10.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 10 óra 20. Megjegy-
zés: volt Tungsram.

13. Fõ u. 8.
99 m2 üzlet, 1.500 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.30 - 10.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 10 óra 30. Megjegy-
zés: volt Brokernet iroda.

14. Fõ u. 9. fsz.
167 m2 iroda, 3.000 Ft/m2/hó+ÁFA = 3.810 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ:

100 Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 20 m2 iroda galéria, 1.500
Ft/m2/hó+ÁFA = 1.905 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100 Ft/m2/hó+ÁFA =
127 Ft/m2/hó. 84 m2  raktár galéria, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016
Ft/m2/hó. Összesen 271 m2. . A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
10.30 - 11.00. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 10 óra 40. Meg-
jegyzés: volt Sopron Bank.

15. Rozgonyi u. 1. 1. em. 12.
43 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 25 m2 galéria 450 Ft/m2/hó+ÁFA =
572 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó +ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen:
68 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22. 8.30 - 9.00. A verseny-
tárgyalás ideje: 2013. 04.24. 10 óra 50.

16. Rozgonyi u. 1. 1. em. 16.
48 m2 iroda, 1.100 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.397 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 51 m2 galéria, 450 Ft/m2/hó+ÁFA =     572
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64 Ft/m2/hó. Összesen: 99 m2.

A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22. 8.30 - 9.00. A versenytárgya-
lás ideje: 2013. 04.24. 11 óra. 

17. Sugár u. 53.
108 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. 48 m2 raktár, 550 Ft/m2/hó+ÁFA = 699
Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = Ft/m2/hó. 15 m2 pince, 300
Ft/m2/hó+ÁFA = 380 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 50 Ft/m2/hó+ÁFA = 64
Ft/m2/hó. Összesen 171 m2. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
8.00 - 8.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 11 óra 10. Megjegy-
zés: volt élelmiszer bolt.

18. Thury György tér
56 m2 üzlet, 800 Ft/m2/hó+ÁFA = 1.016 Ft/m2/hó. Licitlépcsõ: 100

Ft/m2/hó+ÁFA = 127 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
10.00 - 10.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 11 óra 20. Meg-
jegyzés: volt piacfelügyeleti iroda

19. Kalmár u. 6. Vásárcsarnok emeletén különbözõ 20-42 m2 alap-
területû üzletek kiadók. 

(Bérleti díj 300 Ft/m2/hó+ÁFA, rezsiköltség mértéke 500
Ft/m2/hó+ÁFA,  valamint takarítás, õrzés-védés, szemét-szállítás költsé-
gek várható mértéke 256 Ft+ÁFA/m2/hó). Licitlépcsõ: 50
Ft/m2/hó+ÁFA = 63 Ft/m2/hó. A bérlemény megtekinthetõ: 2013. 04.22.
9.00 - 9.30. A versenytárgyalás ideje: 2013. 04.24. 11 óra 30. A verseny-
tárgyalások helye: Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.
Nagykanizsa Garay u. 21. Kis tárgyaló I. emelet

Érdeklõdni: 93/311-241, 30/2273-192 számú telefonszámokon

AA NNaaggyykkaanniizzssaa VVaaggyyoonnggaazzddáállkkooddáássii ééss SSzzoollggáállttaattóó ZZrrtt.. NNaaggyykkaanniizzssaa,, GGaarraayy uu.. 2211.. 
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(Az akció a megjelenés napjától április 30-ig tart.)

Kovács Béla

A Kanizsai Dorottya Kórház 49.999.947 Ft uniós támogatást nyert
a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett
„Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” cí-
mû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt ke-
retében 5 fõ szakorvos felvételével az intézmény humánerõ-forrás
feltételeit tovább fejlesztette.

Felvételre került 1 fõ aneszteziológiai és intenzív terápiás szakor-
vos, 1 fõ sürgõsségi és betegellátó szakorvos, 1 fõ általános röntgen-
diagnosztikai, 1 fõ mozgásszervi rehabilitációval rendelkezõ szakor-
vos, valamint 1 fõ csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvos. A szak-
orvosok foglalkoztatásával intézményünk törekvése arra irányul,
hogy az ellátási területéhez tartozó minden beteget és rászorulót ma-
radéktalanul és lehetõségekhez mérten a legmagasabb színvonalon
lásson el. 

A 4 fõ hiányszakmát jelentõ álláshely és 1 fõ tartósan betöltetlen
álláshely betöltésével a támogatás révén szakmai felkészültségünk
javul az érintett területeken, a várakozási idõ rövidebb, mely elõse-
gíti a visszaesések és állapot rosszabbodások csökkentését, a betegek
komfortérzete növekszik, az érintett szakterületek ellátásához való
hozzáférés javul, racionálisabb erõforrás elosztás és erõforrás szer-
vezés valósul meg. 

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

Sajtóközlemény 
Uniós támogatásból szakorvosi létszámbõvítés 
valósul meg a Kanizsa Dorottya Kórházban a 
hiányszakmákat jelentõ álláshelyek betöltése végett

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0007.
2013. 04.11.

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

2013.04.25. CSÜTÖRTÖK 08:30 – 11:30 Cserháti Sándor Szki.,
Ady u. 74.

VVéérraaddááss Magyar VVöröskereszt
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Horoszkóp

A kitartásával és a teljesítményével min-
den rendben van. Ha nem akarja, hogy
tolakodónak, s emiatt ellenszenvesnek
tartsák ismerõsei, a rámenõsségét fogja
vissza egy kicsit.

Hogyha sok szabadidõvel rendelkezik, és
tétlenül telnek el az estéi, iratkozzon be va-
lamilyen tanfolyamra. Fárassza le magát új
ismeretek szerzésével. Ebben a csillagok is,
és a családtagjai is segítségére lesznek.

Egy hétvégi programon olyan ismerõsök kö-
zeledésére számíthat, akiket eddig nem na-
gyon kedvelt. Stresszoldásként zenehallga-
tást ajánl az esti égbolton tündöklõ Vénusz.
Ne álljon ellent semmiféle kísértésnek!

Jól tudja, nemcsak a munka terén lehet
sikereket elérni, hanem anyagi téren is,
némi szerencsével. Ha segítségért fordul
még ebben a hónapban Fortunához, biz-
tosan ön mellé szegõdik a szerencse.

A munkahelyén adódó nehezebb pillana-
tokat is könnyedebben kezeli, mint az el-
múlt hetekben. A nyíló virágoktól színese-
dõ természet nemcsak hangulatára lesz jó
hatással, hanem lelki egészségére is. 

A hétvégén szabaduljon meg a munkamá-
niájától, és tervezzen be izgalmasabb idõ-
töltést. Ha a párját nem tudja feldobni új öt-
letével, figyelmesen hallgassa végig a kifo-
gását és tegyen úgy, ahogy jónak látja.

Hallgasson a megérzéseire. Ha a belsõ
hangja azt diktálja, hogy hozza egyenes-
be a párkapcsolatát, akkor tegye meg, és
ne tétovázzon. A cél érdekében a kreatív
ötleteit is felhasználhatja.

Izgalmas hétvégére számíthat. Feltétlenül
menjen el otthonról, és ápolja tovább a ba-
ráti kapcsolatait. Ha teheti, próbáljon ki új
recepteket, mert ebben az idõszakban nem
kell súlygyarapodástól tartania.

Ha nehezen lendül bele a munkába a hét
elején, próbálja meg másképpen aktívvá
tenni magát. Közeledését örömmel veszik
mások is, arról nem is beszélve, hogy kü-
lönös élményekben lehet része.

Ha lesz rá ideje, értékelje át, mit tudott eddig
megvalósítani a kitûzött céljaiból. Saját maga
megnyugtatása érdekében töltõdjön fel a ter-
mészetbõl vett energiával. A Csónakázó-tó
környéke a legelérhetõbb hely erre a célra.

Ha úgy érzi, energiaszintjével valami baj
van, feltétlenül pótolja minél elõbb. De eb-
ben a kedvetlen idõszakában se feledkez-
zen meg a kötelezettségeirõl, különösen
akkor, ha mindez a pénzügyeit érinti.

Az április nemcsak a természetet tréfálja
meg, hanem az embert is. Ha furcsa,
megmagyarázhatatlan dolgok történnek
önnel, az egy láthatatlan erõ, energia mû-
ve, amellyel fejlesztheti kreativitását.  

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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Eladó Kiskanizsán 1110 m2

közmûvesített telek 30 m2 lebon-
tandó vagy felújítandó házzal.
Személygépkocsit beszámítunk.
Tel.: 0630-511-2951 (7570K)

Idõs néni, bácsi nappali gondo-
zását, gyermekfelügyeletet, takarí-
tást vállalok. Tel.: 0630/609-5428
(7566K)

Kidobásra szánt hûtõjét, Tv-jét,
mikróját, stb. elszállítom. Tel.: 06-
20-510-2723 (7568K)û

Fûnyírást, kaszálást vállalok.
Tel.: 0620-510-2723 (7571K)

65/173/48 éves, hosszú hajú,
munka mellett tanuló nõ keresi
komoly kapcsolatra párját egy
kedves, megbízható, õszinte
férfi személyében. Leveleket:

„Állatbarát” jeligére kérem
személyesen a Szerkesztõségbe
(8800 Nagykanizsa, Király u.
47.) vagy levélben a Pf.: 154-re.
(7569K)

KKaanniizzssaa –– SSppoorrtt//AApprróó 2013. április 18.14

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

IINNGGAATTLLAANN TTÁÁRRSS

A Nagykanizai Cukorbetegek Egyesülete április 26-án, pén-
teken 15 óra 30-jor a Kanizsai Dorottya Kórház tanácstermében
beszámoló és tisztújító közgyûlést tart. A klubtagok szíves megje-
lenését kérjük. Minden érdeklõdõt várunk

VOKSH Oktatási Kft.
Nagykanizsa, 

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

OKÉV nyt. szám: 20-0003-04 AL: 0448

TANFOLYAM INDUL
2013.04.24-én 16 órakor

személyautó, motor
2013.04.25-én 16 órakor

C, D, C+E
2013.04.30-án 

gépkezelõ (targonca,
emelõgép és földmunkagép)
2013.05.11-i árufuvarozói és

személyszállítói GKI 
és vállalkozói vizsgára 

jelentkezési határidõ 04.30.

Diákkedvezmény!
Részletfizetés! 

Ingyenes tankönyvkölcsönzés!

Komárom VSE (14.) – Nagy-
kanizsai TE 1866-Horváth Méh
(10.) 1-2 (1-0)

NB III Bakony csoport labdarúgó-
mérkõzés, 19. forduló. Komárom,
150 nézõ. Vezette: Szvorda (dr. Sza-
bó P., Szabó II Z.). G.: Nagy Z. (10.);
László R. (64.), Boros Z. (69.). NTE:
Szekeres P. - Rákhely, Mavolo, Bo-
ros Z., Schuller - Szõke Á. (Kocsis
D., 88.), Mód (Petánovics M., 46.),
Nagy T., Babati T. - Cs. Horváth G.,
László R. (Anger, 75.). Vezetõedzõ:
Visnovics László.

Ugyan a sereghajtó otthonában
gyõzött az NTE, de ennek a három
pontnak is megvan a maga története,
hiszen a vendégek úgy nyertek, hogy
a Komárom VSE vezetett egy korai
góllal a második félidõ közepéig.
Akkor viszont László Roland és Bo-
ros Zoltán találataival fordítottak a
kék-pirosak. (Utóbbi játékos számá-
ra kimondottan szerencsés az április
hónap, hiszen a kanizsaiak védõje
legutóbb tavaly is a negyedik hónap-
ban talált be, akkor a ZTE FC volt az
ellenfél idegenben.) Immár három
találkozó óta veretlen Visnovics
László legénysége szombaton.

Három mmérkõzés
óta vveretlenek

Ceglédi Vasutas SE (5.) – Heat
Group Kanizsa VSE (1.) 9-11 (2-
3, 1-1, 3-1, 3-6)

OB I B (A-csoport) férfi vízilab-
da-mérkõzés, 12. forduló. Cegléd,
100 nézõ. Vezette: Bors, Kiss A.

Kanizsa: Kiss Cs. - Virt M. 1, Gu-
lyás 2, Szilvasán 4, Kéri 1, Kaszper G.,
Kádár 1. Csere: Bencz, Cserdi 1, Klie
1, Fábry, Kis Zs. Edzõ: Németh Zsolt.

Biztos továbbjutásuk, sõt csoportel-
sõségük tudatában készülhettek a ceg-
lédi találkozóra a kanizsaiak, mely vé-
gül tartogatott izgalmakat. Avendégek
ugyan nyerték a mérkõzést, de Szilva-
sán Bencét például cserével végleg ki-

állították és Kéri Péter is kipontozó-
dott. Igaz, addig góljaikkal hozzátették
a magukét a kanizsai együttes sikeré-
hez, Németh Zsolt tanítványai pedig
sorozatbani tizedik gyõzelmüket sze-
rezték a bajnokságban. Az A-csoport
elsõ helyérõl léphettek tovább a felsõ-
házi rájátszásba (három pontot ma-
gukkal hozva), s mint kiderült, az
ESMTK-t viszik magukkal a legjobb
második vonalbeli gárdák közé. Az 1-
6. helyért a Kanizsa VSE a Tatabányai
Vízmû Sport Egyesülettel kezd szom-
baton hazai környezetben (11 órától).

– Most jön a bajnokság neheze,
de szeretnénk a lehetõ legjobban

szerepelni a továbbiakban, s ebbõl
még bármi kisülhet – fogalmazott
Németh Zsolt, a kanizsaiak trénere.

– Az egyik klubvezetõ néhány
napja olyan lelkes kijelentést tett
szûkebb körben, hogy irány az OB
I. Van realítása?

– Azt tudni kell, hogy a KSI-tõl a
BVSC utánpótlásig bezárólag olyan
együttesekkel fogunk találkozni,
amely klubok játékosai jóval többet
edzenek és fiatal, lelkes csapatok. De
tudja mit? Ez nem jelent semmit,
ahogy már mondtam, megpróbáljuk...

P.L.

BBeehhúúzzttáákk ttiizzeeddiikk ggyyõõzzeellmmüükkeett iiss

Kecskeméti KC – Kanizsai
Vadmacskák SE 68-63 (17-22,
23-13, 13-7, 15-21)

Nõi NB Amatõr kosárlabda-
mérkõzés, rájátszás az 1-8. helyért,
4. forduló. Kecskemét, 150 nézõ.
Vezette: Dr. Varga, Vadász.

Kanizsa: Fekete Cs. (22/9), Hegyi
(11/6), Oros (4), Jagarics (4), Jurkó
(1). Csere: Fuisz V. (21/6), Nagy D.,
Olasz A. Edzõ: Farkas József.

A múlt héten lázas Fuisz Viktória
beállásval lépett el a vendégek
együttese hat ponttal, amit a hazaiak
ledolgozva a második negyedben, el
is léptek ellenfelüktõl. Fuisz és He-
gyi Vivien sikeres hármasaival fel-
zárkózott két pontra a Vadmacskák,
majd a nagyszünet után igencsak
kevés kosár esett. A 30. percben a
hazaiak így is majd 10 pontos elõn-
nyel várták a záró játékrészt.

Abban pedig Fekete Csilla há-
rompontosaival fokozatosan jöttek
fel Farkas József tanítványai, de
az izgalmas végjátékban a Kecske-
mét pontos büntetõivel megnyerte
a találkozót.

Farkas József: „A hiányzó-
ink, Fekete Csilla és Hegyi Vi-
vien visszatérése már jelentett
pozitívumot, de a hazaiak ma-
gas játékosai megvertek ben-
nünket a palánk alatt. Gyakor-
latilag center poszton dõlt el a
mérkõzés.”

VViisssszzaattéérrõõ hhiiáánnyyzzóókkkkaall
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A Kanizsa Kajak-Kenu Klub-
nál március eleje óta már alkal-
mazásban álló, olimpiai, Euró-
pa-, és világbajnokokat felkészí-
tõ kajakos edzõ, Sári Nándor hi-
vatalosan is bemutatkozott a
klub vezetõinek társaságában
Nagykanizsán. 

A Varga Péter klubelnök által
megnyitott sajtótájékoztatón Sári
Nándor elmondta, tréneri tevé-
kenységét Velencén kezdte 1980-
ban, tíz esztendõ múltán már fel-
nõtt sportolók mellett dolgozott és
a kajakosok férfi szakág-vonalán
idõvel jöttek is az olimpiai, világ-,
és Európa-bajnoki aranyak, ér-
mek, helyezések. A 2000-es évek
végén aztán csatlakozott hozzá
például a 2008-as pekingi olimpi-
ára készülõ, Kínában Janics Nata-
sával K2 500 méteren olimpiai
bajnok Kovács Katalin is, de a
sportág krémjével való közös
munka persze a lelket is megvisel-
heti, kilúgozhatja. Nem is tagadta
a szakember, fásultságot érzett ön-
magán, a kihagyás ugyanakkor
feltöltötte, s most itt az újabb kihí-
vás, Nagykanizsán fiatalokat meg-
nyerni a sportág számára.

Érdemes leírni, hogy a klubnál
két edzõ dolgozik márciustól, hi-
szen Varga Gábor marad a klub 20
fõs eddigi utánpótlásvonalán, Sári
Nándor pedig az újonnan érkezõk-
nek segít.

– Azért is nagy kihívás számom-
ra a kanizsai edzõsködés, hiszen
újra az utánpótlással foglalkozha-
tom – fogalmazott Sári Nándor. –

Ráadásul 10-11 éves, addig még
nem is kajakozó gyerekeket vo-
nunk be a szakmai munkába. Tu-
lajdonképpen vízre csak a megfe-
lelõ idõjárási viszonyok beálltával
kerülnének, szeptemberben vi-
szont már kisebb rendezvény kere-
tei között meg is versenyeztethet-

nénk õket.
Varga Péter, a klub elnöke el-

mondta, konkrét idõtartamban
nem egyeztek meg a trénerrel, de
hosszútávon gondolkodnak, ami
legalább 4-5 éves idõtartamot je-
lenthet. További törekvése a klub-
nak, hogy a Csónakázó-tó körül is
javítsanak a kajakozás feltételein,
ami érinti például a csónakház (je-
lenlegi) állapotát is.

S ha már a szeptember szóba került
versenyrendezéssel kapcsolatban: a
szakmai stáb – már természetesen
Sári Nándorral a soraiban – azon fá-
radozik, hogy egy komoly pénzdíjas

sprintversennyel csábítsák a honi leg-
jobbakat a kanizsai Csónakázó-tó-
hoz. Mindez nem csupán a sportág
helyi ûzõinek jelentene kuriózumot,
de a minden bizonnyal népes szurko-
lóseregnek is egyben látványosságot.

P.L.

AA kkaajjaakkooss mmeesstteerreeddzzõõ 
SSáárrii NNáánnddoorr NNaaggyykkaanniizzssáánn

Sári Nándor szakmai haté-
konyságára finoman fogalmazva
sem lehet panasz: olimpiai, vi-
lág-, és Európa-bajnokok sorát
készítette fel hosszú évek során.
Kérdésünkre, hogy ki volt a keze
alatt kajakozók közül a legna-
gyobb csibész, így válaszolt:
„Storcz Botond. De nem csibész-
nek nevezném, talán úgy fogal-
maznék, õ nem ismerte az úgy-
mond egyéni edzés fogalmát...

Azokat rendszeresen mulasztotta.
Ugyanakkor roppant korrekt
volt, emberileg maximálisan be-
csülöm.” Természetesen mint
gazdától, a rigyáci Imre-hegyi
termésrõl is érdeklõdtünk, ami
némi derültséget keltett, de értet-
te a mesteredzõ a felvetést: „Itt is
lakom már Kanizsán” – utalt ar-
ra, hogy nem csupán „távkap-
csolatban” gondolkodik a kani-
zsai klub és a szakember.

FELHÍVÁS
Május 1-jén, a Kanizsai

Majálisra – melyet a Hevesi
Sándor Mûvelõdési Központ
környékén, a Széchenyi téren
rendeznek meg – várják kira-
kodók, vásározók jelentkezé-
sét a 0693-311-468-as és a 06-
30/693-2447-es telefonszám-
okon vagy személyesen, a He-
vesi Sándor Mûvelõdési Köz-
pontban.

Idõpont: 2013. április 27.
(szombat). Rajt idõpontja: 10.00
óra. Rajt helye: Nagykanizsa,
Erzsébet tér. Cél: Zalakaros,
Dísz tér. 

Verseny távja egyéni verseny-
zõknek 21,1 km, 3 fõs váltóknak
6,8-8,1-6,3 km.

Útvonal: Nagykanizsa, Erzsé-
bet tér - Petõfi Sándor utca -„Ré-
gi 7-es út” - Nagyrécse - Csapi -
Galambok - Zalakaros, Dísz tér.
Frissítés: 4 km-ként és a célban
(víz, isoital, banán, sós). Szint-
idõ nincs. Öltözõ a rajt elõtt a
nevezés helyszínén, a célban a
gyógyfürdõben lesz. 

Visszautazás: a termálfürdõ-
ben biztosított ingyenes frissítõ
fürdõzés után 13.30-kor és
19.00-kor a rendezõség autóbu-
szával.

Nevezni a helyszínen lehet
07.30-tól 9.30-ig a Bolyai Já-
nos Általános Iskolában
(Nagykanizsa Erzsébet tér). Ne-
vezési díjak egyéni verseny-
zõknek: 4000 Ft, váltóknak
(csapatonként) 7500 Ft, iskolai
váltóknak (csapatonként) 1500
Ft. Kanizsai Futóklub tagok a
nevezési díjból 1000 Ft kedvez-
ményt kapnak.

Támogatóink:
Nagykanizsa Megyei jogú

Város Önkormányzata, Zala-
karos Város Önkormányzata,
Gránit Gyógyfürfõ Zrt. Za-
lakaros, McDonald's Nagykani-
zsa.

Részletes versenykiírás és
friss információk honlapun-
kon:

http://www.kanizsaifuto-
klub.shp.hu/hpc/web.php?a=ka
nizsaifutoklub&o=fooldal_phy

VVIIIIII.. MMccDDoonnaalldd''ss
NNaaggyykkaanniizzssaa-ZZaallaa-
kkaarrooss ffuuttóóvveerrsseennyy

A Nagykanizsai TE 1866
tisztújító közgyûlésén Kiss
Györgyöt, a sportegyesület ví-
vói mellett hosszú évtizedeket
lehúzó szakembert választották
a klub elnökévé öt esztendõre.
Elnöki teendõirõl, terveirõl
megválasztása után beszélget-
tünk röviden.

– Nézze, hogy is mondják, láttak
már toronyõrt pincében meghalni,
vagyis a vívóktól érkeztem, a nõi
kardvívás – nem csupán kanizsai –
meghonosításában is szerepet ját-
szottam, de mindenképpen szeret-
ném a klub keretein belül a nõi fut-
ball ügyét elõrevinni – mondta az
NTE újdonsült elsõ embere. – Szá-
moljunk csak utána, a városban
van hat egyesület, ahol férfi labda-
rúgás van, így talán az arányokat
tekintve van létjogosultsága egy
komoly nõi csapatnak is a város-
ban. Másrészrõl a hazai labdarúgó
szövetség is kiáll a futball nõi vo-

nalának fejlesztése mellett.
– Mindezen túl milyen sarkpont-

jai lehetnek elnöki mûködésének a
patinás egyesületen belül?

– Leszögezném, az egyes szak-
osztályok szakmai dolgaiba nem kí-
vánok beleszólni, a szervezési és
gazdasági téren viszont vannak
konkrét elképzeléseim, melyeket
igyekszem is tudatosítani. Tudni
kell, hogy ennél a klubnál az egyéni
sportágak vannak elõtérben és meg-
gyõzõdésem, hogy arra is van mód,
miként szerepelhetnének sportoló-

ink még eredményesebben. Emel-
lett persze azzal is illik tisztában
lennünk, hogy milyen háttérrel bí-
runk, tehát nem elhanyagolható sze-
rep jut az anyagi szempontoknak
sem. Tudnunk kell, mi a határ, med-
dig mehetünk el, ehhez pedig rövid-,
közép-, és hosszú távú terveket is
vázolnunk szükséges az egyes szak-
osztályokat érintõen. Onnantól pe-
dig aztán már tényleg a szakmaisá-
gé lehet a fõszerep...

P.L.

FFuuttbbaallll mmeelllleetttt kkiiáállllóó vvíívvóó sszzaakkeemmbbeerr

Nagykanizsa Ants – Érd
Pioneers 22:7.

NB II-es baseball-mérkõzés, 1.
forduló. Nagykanizsa. A baseball
második vonalában egy csoportba
tömörítették a keleti és nyugati me-
zõnyt, így tízcsapatos bajno-
kságban rajtolt el a Nagykanizsa

Ants gárdája. Az Érd Pioneers elle-
ni mérkõzésen a hazaiak végig do-
mináltak és a 7. játékrésszel véget
is ért a meccs. Az NB II tavalyi baj-
nokcsapatából, vagyis a Hangyák
legénységébõl a dobók, Mészáros
Bence, Nagy Máté és Darabos Gá-
bor teljesítettek igazán jól.

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

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

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

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)

2013. ááprilis 220. sszombat 111 óórától
Információs pprogram aa BBogdán JJános 
Cigány KKisebbségi KKözösségi HHázban

Vendég: Labodáné Lakatos Katalin (PTE Neveléstudománi Intézet,
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék)
Vendégünk saját életpályáján keresztül mutatja be, hogy hátrányos
helyzetbõl is lehet sikereket elérni.
Pályáját a pécsi Gandhi Gimnáziumban kezdte tanárként, jelenleg
pedig a Pécsi Tudományegyetem oktatója. Közéleti- és civil szerep-
vállalása is jelentõs, folyamatosan képviselõje valamelyik cigány ki-
sebbségi önkormányzatnak, jelenleg Keszü Község Cigány Kisebb-
ségi Önkormányzatának és az Országos Roma Önkormányzat képvi-
selõje.
Az elmúlt 12 évben a Khetanipe Egyesület szervezését és vezetését
tartja az egyik legfontosabb feladatának. Célja, hogy a dél-dunántúli
régióban mûködõ roma civil szervezetekkel karöltve képviselje a ro-
ma/cigány emberek érdekeit, s lehetõségek szerint támogassa õket
abban, hogy társadalmi integrációjuk megvalósulhasson.

2013. ááprilis 226-227. 
Kézmûves ffoglalkozás - aa VVáros NNapján

Gyöngyszövés, ékszerkészítés
A gyöngyszövés technikája könnyen és gyorsan elsajátítható. A szí-
nek és a minták jó megválasztásával különleges, egyedi darabokat
készíthetünk. Talán ennek köszönheti a gyöngyszövés a töretlen nép-
szerûségét. 
A foglalkozásokon az érdeklõdõk elsajátíthatják a technikát és ötle-
teket kaphatnak saját tervezésû tárgyak elkészítéséhez.
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